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PRATARMĖ 

200-ųjų Simono Daukanto gimimo metinių proga 1993 metais buvo 
pradėti leisti išsamūs akademiniai jo raštai, tai yra paskelbtas pirmasis 
rankraštinio Didžiojo lenkų-lietuvių kalbų žodyno (DLL) tomas, api
mąs lenkiškosios abėcėlės A-M raides. Paraleliai Redos Griškaitės jau 
yra parengtas spausdinti tomas Simono Daukanto raštai. Susirašinėjimas 
su Teodoru Narbutu. 

Dabar spausdinamas antrasis DLL tomas. Jame pateikti lenkiško re
gistro žodžiai, prasidedą N-P raidėmis. Knygos gale nurodomos 
svarbesnės pastebėtos pirmojo tomo klaidos. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie svarstydami šio leidinio rankraštį 
pateikė naudingų pastabų: habil. dr. Algirdui Sabaliauskui, dr. Sauliui 
Ambrazui, dr. Juozui Karaciejui, dr. Danguolei Mikulėnienei, dr. Ka
ziui Morkūnui, dr. Bonifacui Stundžiai, dr. Aloyzui Vidugiriui, Nijolei 
Čepienei. Už ypač vertingas pastabas ir patarimus atskirai norėčiau 
padėkoti Birutei Vanagienei, taip pat dr. Vytautui Vitkauskui. Kartu 
tariu ačiū Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vadovybei, suda
riusiai sąlygas rengti šį leidinį savo kompiuteriais. Noriu skyrium pa
dėkoti Birutei Kabašinskaitei, dar sykį atidžiai perskaičiusiai ir sutik
rinusiai visą antrajame tome skelbiamą Daukanto žodyno tekstą su 
originaliu jo rankraščiu - taip, kaip anksčiau sutikrino pirmąjį 

Šis antrasis žodyno tomas turėjo būti išspausdintas 1994 metais, ta
čiau jau beveik baigtas rengti maketas 1994 metais birželio 3 dieną iš 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto buvo pavogtas. Dabar 
skelbiamam tekstui panaudoti neblogai išlikę ankstesniojo N raidės 
maketo lapai. Raidžių O- P tekstas perdarytas iš naujo, tai yra 142-
324 puslapiams atkurti panaudota apgadinta informacija iš senos 
disketės, o 325-437 puslapiai skenuoti iš išlikusių nesumaketuotų 
knygos rankraščių. Nuoširdžiai dėkoju Valdui Bautrėnui ir Rimui 
Damijonaičiui, pagelbėjusiems restauruoti dingusius tekstus. 

Parengėjas 

KOMENTARUOSE VARTOJAMI 

SUTRUMPINIMAI 

antr. - antraštinis, -ė 

eil. - eilutė 

išbr. - išbraukta(s) 

išsk. - išskusta(s) 

iliustr. - iliustracinis 

įtrp . - įterpta(s) 

k. - kartas 

kl. - klaida 

lėnk. - lenkų, lenkiška(s) 

liet. - lietuvių, lietuviška(s) 

nubr. - nubraukta(s) 

pask. - paskutinis, -ė 

prad. - pradėta(s) 

pries. - priesaga 

priešd. - priešdėlis 

prir. - prirašyta(s) 

r. - raidė 

sangr. - sangrąžos 

santr. - santrumpa 

S. Dauk. - S. Daukantas 

S. Ropei. - S. Ropelewskio žodynas 

tais. - taisyta ( s) 

ž. - žodis 

Į DLL TEKSTĄ ĮTERPTI ŽENKLAI 

[] - įterpta komentuojant 

<> - S. Daukanto išbraukta 

11 - baigėsi DLL rankraščio psl. 

l, 2, 3 ... - išnašų, nurodančių komentarus, 

ženkleliai 



Simonas 
DAUKANTAS 

Didysis 
lenkų-lietuvių 

kalbų 

žodynas 

n-p 
Varniai, 

apie 1850-1856 m. 



[II 1] 1 N. 

Na, propos. ant, unt., na, sze. 
Na2 tobie, sze tau. 

Nababać, merginti, mergu wa
dinti. 

Nabajać, priźebeloti, pritauzyti. 
Najbardziej3

, ob. bardzo, kudi
dziauscj, łabiausej. 

Naberłożyć4, priurszti. 
Nabawiać, pridaryti kam gero, 

pik to. 
Nabawiciel, pridarytojas gero, 

pik to. 
Nabazgrać 

Nabażyć się, prisipu tłoti, 
Nabębnić się, prisibubnyti. 
Nabechtać, prikalbieti, 
Nabechtywać, prikalbinieti. 
Nabechtywacz, ob. poduszczy-

ciel. 
Nabełkotać, priplepicti5

, nabeł-

kotać się, prisiplepiefi. 
Nabiadać się, prisidejuti. 
Nabiał, pradaras. 
Nabić, nabijać6, prikalti, prikim

szti7, primurdyti8
• striełba uż

daryti 
Nabijanie9

, kimszimas, murdy
mas. 

Nabiadować się, nabiedzić się, 

prisideju ti. 
Nabieg, antpłudis10, antpłudi

mas, ob. zagon, ob. nadbieźe
nie. 

Nabiegać, antpłusti, anttwinti, 
nabiegać się, prisi tckinieti11

• 

Nabieganie, antwinimas, antpłu
dimas, papąmpimas gysh1. li 

[II 2] Nabiegły, antpłudęs, pa
pompęs12. 

Nabielić, pribalinti, pribaltinti, 
pradaryti wirałą. 

Nabielne, pradaro-pełnas. 
Nabierać, priłasyti, pririnkti, na

brać ciała, ikunieti, nabierać 

odwagi, pradrysti, idrysti13
• 

Nabijać, ob. nabić. 
Nabijacz, murdytojas, kimszie

jas, uźdarytojas muszkietos, 
puszkos. 

Nabijanie, użdarymas, kimszi
mas, murdimas, prikalimas 
winiU. 

Nabikować się, ob. napchać się. 
Nabiordki, nabiodrek, paudegej, 

paudegis. 

1 Sio psi. desiniame virsutiniame 
kampe yra S. Dauk. piestuku pazymetas 
skaicius 1 - tai lanko numeris. 

2 Z. taisytas. 
3 S. Ropcl. Nabardziej. 
4 Z. taisytas. S. Ropel. Nabarłożyc. 
s Prad. rasyti priplet(?), bet istaisyta. 
6 2. nabijać \trp. 
7 ~trp. priesd. pri-. 
s ~trp. priesd. pri-. 
9 Tokios vokabulos sioje S. Ropel. 

victojc nera, z. Nabijanie cia pateik
tas prie S. Dauk. praleistos vokabulos 
Nabicie. 

10 Z. antpludis \trp. 
11 Z-iai nabiegać się, prisitekinieti prir. 
12 Z. papompęs prir. veliau. 
13 2. idrysti prir. veliau, tamselesniu 

rasa lu. 
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Nabior, ob. wezbranie. 
Nabity, prikimsztas, primurdy

tas, pisztelieta użdaryta. 
Nabłąkać się, prisikłajdzioti 11, 

prisikłajoti. 

Nablazgonić, pritauzyti15
• 

Nablaznować się, prisiergłauti. 

Nabłocić16, pripurwinti. 
Naboj, szuwis. 
Naboleć się, prisiskaudieti. 
Nabor, rinksina liepifi arba rck-

ru tU. 
Nabość, pribadyti, ant ragu pa

mauti. 
Naboźenstwo, meldybe, Dicwo

garbinimas17. 
Naboźnica, Diewmeldia 18

, diew
meldzia 19

. li 
[II 3] Naboźnictwo, Mcldybe, 

garbinimas Diewo, 
Nabożniczek, naboźnis, Diew

mcldys20. dicwmeldelis. 
Nabożniczka, dawatka. 
Naboźnie, Dicwobajmingaj, mal-

dingaj, Diewogarbingaj21 . 
Naboznieć, znaboźnieć, 

Naboznik, ob. naboźniczek. 
Naboźnis, ob. nabożniczek. 
Nabożniuchno, Diewmeldingte-

lej. 
Naboźniuchny, Diewmeldingtc

Iys. 
Naboźno, Diewmeldingaj, mal

dingaj. 
Naboźność, Diewmeldingumas, 

maldingumas22
• 

Naboźny, Dicwmeldingas, mal
dingas, Diewogarbis23. 
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Nabrać, ob. nabierać, nabranie 
ob. nabieranie 

Nabredzić, priswajtieti. 
Nabrodzić, pribrajdzioti, nabro-

dzić się, prisibrajdzioti. 
Nabroić, 

Nabronować się, prisiekieti, 
Nabrudzić24, nabrukać, priwaźo-

ti2s 
Nabrzechać, nabrzechtać, pri

zaunyti. 
Nabrzękłość, nabrzęknicnie, na

brzmiałość, subrindimas, su
tynimas. 

Nabrzękły, nabrzmiały, subrin
dęs, aptynęs. 

Nabrzęknąc, aptinti, subrinsti. li 
[II 4] Nabrzęknienie, nabrzęk

łość26, subrindimas, aptyni
mas. 

Nabrzmiewać27 ob;8 nabrznieć29, 
subrinsti, aptinti, patwinti30. 

Nabrzmiałość, nabrzmiały ob. 
nabrzękłość nabrzękły. 

Nabrzmienie, aptynimas, patwi
nimas upiU. 

Nabrzmiewać, ob;1 nabrzmieć. 
Na brzuszek, antpilwis. ob. 

Trzos. 
Nabucznieć32, treszti. 
Nabuchać się, mięsa, prikimszti, 

pridaryti piłwą mesu. 
Nabudować, pristrunyti. 
Nabuntować, 

Nabutwiały, ob, nadbutwiały, 

apipuwis, aptreszis33. 
Nabuzować, burkawoti, pribur

kawoti34. 



Nabyć, nabywać, igyti, igauti, 
nabyć się gdzie prisibuti. 

Nabycie, tgq1mas, igawimas. 
<prisibuwimas.> ob. nabytek. 

Natytek35, turtas. 
Nabytny, igijamas, igaunamas. 
Nabyty36, igytas, igautas. ob. na-

bytny, nabywalny. 
Nabywać, ob. nabyć, nabywacz, 

ob. nabywca, igyti 37. 
Nabywalny, igaunamas. igyna

mas.38 
Nabywanie, igijimas igysina, ob. 

nabycie. 
Nabywca, igytojas, igautojas, 

apturietojas. 
Nabywczy, igijemasis, ob. naby

walny. 
Nabzdurzyć39, nabzdurzyć się, 

ob. nabajać, pritaławoti, prisi
taławoti40. li 

[II 5] Na-c zamiast na ci, na to-
bie, sze tau. 

Nać, ci, łajszkas41 . 
Nacackać się, prisidziaugti. 
Nacałować się, prisibucziUti. 
Nacechować, iźymieti, ob. na-

piętnować. 
Nacedzić piwa z beczki, priłejsti 

ałaus isz42 baczkos, ob. nalać. 
Nacewić, 

Nachapać, prigrajbstyti. 
Nacharkać, priskreplieti, prikrę-

kszti43. 
Nachełpić się, prisigirti. 
Nachlipać się, ob. naszlochać 

się, prisiwępti, prisiplępti. 
Nachłodzić44 się, prisiszaldyti, 

prisiźwarbinti45 . 

14 Tais. iS prisikłaidzioti. 
15 {trp. zy. 
16 2. galas taisytas. 
17 2-iai meldybe, Diewogarbinimas prir. 

vcliau, tarnselesniu rasalu . 
18 Veliau, tarnselesniu rasalu tais. 

is Viewmeldie. 
19 2. diewmeldzia prir. veliau, tarnse

lesniu rasalu. 
20 Tais. iS Diewmeldis. 
21 2-iai maldingaj, Diewogarbingaj prir. 

veliau, tarnsClesniu rasalu. 
22 2. maldingumas prir. veliau, tamse

lcsniu rasalu. 
23 2. Diewogarbis dalis -garbis itrp. 

tarp eiluciq. 
24 2. galas taisytas. 
2s Vcliau, tamselesniu rasalu tais. iS 

suwaźoti. 

26 2. nabrzękłość itrp. 
27 Tais. iS Nabrzmieć. 
28 Santr. ob. tais. 
29 S. Ropel. sis straipsnis prasideda 

Nabrzmieć, ial, v. n. et Nabrzmiewać, al. 
30 2. patwinti itrp. 
31 Santr. ob. tais. 
32 ~i vokabula ir S. Ropel. pateikta 

ne pagai abccelę. 

33 Z-iai apipuwis, aptreszis prir. veliau. 
34 .Z. priburkawoti prir. veliau. 
35 S. Ropel. Nabytek. 
36 Veliau tais. is Nabity. 
37 .Z. igyti prir. veliau, tamselesniu ra-

salu. 
38 Visas sis straipsnis \trp. 
39 {trp. b. 

4o Z-iai pritalawoti, prisitalawoti prir. ve-
liau, tamselesniu rasalu. 

41 Veliau taisytas z. galas. 
42 {trp. isz. 
43 Z. prikrększti prir. veliau. 
44 {trp. ł. 

45 .Z. prisiźwarbinti prir. veliau. 
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Nachłopać46, prikalpinti, primu
żikinti47. 

Nachłostać48, nachłostać się, ita 1-
źyti49., prisitalżyti. 

Nachmurzać, nachmurzyć, apsi
ukti. 

Nachod, antpłudimas. 
Nachodzić, antpłusti, antejti, 

antpulti. 
Nachodny5°, rądamas, randa

mas, antcjtamas51 . 
Nachować, pałajkyti, priłajkyti52 . 
Nachramować, nachramywać, 

parajszti, rajsziiti. 
Nachuchać, prikwiepti53. 
Nachwalić się, prisigirti. 
Nachwytać, prigrobstyti. 
Nachychotać się, prisikwakno-

ti. // 
[II 6J Nachylać, łankstyti54 , na

chitić, lenkti. nachylać się pa
silcnkti. 

Nachylanie, palenkimas, łanks
tymas55. 

Nachyłek, pasilenkimas. 
Nachyłość-°, palinkimas, nuszli-

jimas. 
Nachyło, nuszlytcj. 
Nachylony, prilenktas. 
Nachyły, ob. nachylony, palin

kis57 
Naci, ob. nac. 
Naciąć, nacinać, ikirsti, prikirsti, 

ikapoti, prikapoti, 
Naciągać, naciągnąc, itęmpti. 

antraukti, 
Naciągadło, i tęmptu wis. 
Naciąganie, naciągnienie, itęm-

14 

pimas, antraukimas. 
Naciągany, itęmptas, antrauk

tas58. 
Naciągnąc, naciągnienie, ob. na

ciągać, naciąganie. 

Naciągnięty, ob. napięty, natę

źony. natęźony, itęmptas59 . 
Naciast, naciasta, mieles, mij-

les60. 
Nacieć, naciekać, pritekieti. 
Nacieckać się, ob. nacaćkać się. 
Nacięcie, kirtis, kapa. 
Naciek, łatakas. 
Nacierać, trinti, aptrinti. natrzeć 

komu uszy, par ausys iszku
lę. Natrzeć na oboz, antpulti 
abażą. Nacierać koniem na 
kog61 , rajtam ką wyti. li 

[II 7] Nacierający, wijys. 
Nacieranie, trinimas, aptrini-

mas, antpulimas, wijimas. 
Nacierpieć się, prisikętieti. 

Naciesać, ob. naciosać. 
Nacieszyć się, prisidziaugti. 
Nacieź, szeket. 
Nacinać, ikapoti, ob62. nadcinać 
Naciosać, pritaszyti. 
Nacisk, ob. cisnicnie. ob. scisk, 

natłok, spuda, spustis. 
Naciskać, prispausti. 
Nacya, ob narod. 
Nacyonalny, ob. narodowy, 
Nad czem63

, ant ko. 
Naczać, naczynać64, pradieti, ob. 

zacząc, zaczynać. 

Naczał, ob. naczelnictwo, wyre
snybc. 

Naczalny, ob. naczelny, wyres-



nis65. 
Naczarować, priżawicti. 

Naczątek66, ob, początek, ob. 
pierwociny. 

Naczczy,67 

Naczekać siG, prisiłaukti. 
Naczekiwac, prisiłukurti68, łu-

kttrti69. 
Naczelnictwo, walde, wyrcsny-

be, ob. przywodztwo. 
Naczelnik, wyresniU wyresnis. 
Naczelniczy7°, wyresninis. li 
[II 8] Naczelnikowski, wyresni-

nis71. 
Naczelny, wyresnis72

• 

Naczepiać, prikabinieti. 
Naczernic, nujudinti. 
Naczerpać, pascmti, prisemti. 
Naczesać, priszukuti. 
Naczesny, priszukujcmas. 
Naczokrać, papurinti, pasziau-

szinti73. 
Naczynać, ob. nacząć74, napo-

cząc, pradieti. 
Naczynić, ob. narobić. 
Naczynie, inda, 
Naczyńko, kodelis, indele75. 
Naczytać, antskajtyti, 
Naczytać się, antsiskajtyti, prisi

skajtyti76. 
Nad, unt, ant, ąt77. 
Nadstawić, antsta tyti., nadejść, 

antejti. 

46 Po sio z-io isskusta się. 
47 Z-iai prikalpinti, primużikinti prir. 

vćłiau. 

48 {trp. s. 

49 Vćłiau tais. iS pritalźyti. 
50 5i vokabuJa ir S. Ropel. pateikta ne 

pagai abćcćlę. 
51 2. antejtamas prir. veliau. 
52 Z. prilajkyti prir. veliau. 
53 Z. prikwiepti prir. veliau. 
54 Tais. iS lenkti. 
55 2. łankstymas prir. veliau. 
56 S. Ropel. Nachylność. 
57 Z. palinkis prir. veliau; buvo para

syta palinkęs, bet iStaisyta. 
58 2. antrauktas prir. veliau. 
59 2. itęmptas prir. veliau, tamseles

niu rasalu. 
60 2-iai mieles, mijles prir. veliau, 

tamselcsniu rasalu. 
61 S. Ropel. kogo. 
62 itrp. ob. 

63 Tokios vokabulos S. Ropel. nera, 
Nad czem cia pateikta prie S. Dauk. pra
leistos vokabulos Nacz. 

64 2. taisytas. 
65 Z. wyresnis prir. veliau, tamseles

niu rasalu. 
66 R. q taisyta. 
67 Visas straipsnis taisytas, bent vie

nas z. iSskustas. 
68 2. galas taisytas. 
69 2. łukurti prir. veliau, tamselesniu 

rasa lu. 
70 5i vokabula ir S. Ropel. pateikta 

ne pagai abćcelę. 
n Z. wyresninis prir. veliau, tamseles

niu rasalu. 
72 2 . wyresnis prir. veliau, tamseles

niu rasalu. 
73 2. pasziauszinti prir. veliau, tamse

lesniu rasalu. 
74 Tais. iS nacznqć. 

7S 2. indele prir. veliau, tamse}esniu 
rasa lu. 

76 Z. prisiskajtyti prir. veliau, tamse
Iesniu rasalu. 

77 2. qt prir. vćlinu, tamsćlcsniu rasn
lu. 
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Nadąc, nadymać, pripusti. 
Nadac, nadawać, parlejsti, ob. 

udać się, nadać się, nadawać 

się . 

Nadanie, sutejkimas, idawi-
mas78. 

Nadany, sutejktas, idutas79. 
Nadaremnie, nadaremno, weł

tuj. 
Nadaremny, wcłtaujis . ob. da

remny, próźny. 
Nadarzać, nadarzyć, atsitikti. 

ob. zdarzać, obdarzać. na
stręczać się. li 

[II 9] Nadarzyciel, ob. dawca, ob. 
nastręczycieJ. dou tojas. da wie
jasso. 

Nadąsać się, prisituźti, prisiru-
goti81. 

Nadąsany, aptużis82 . 
Nadatek, prijdaj. ob. nadanie. 
Nadawać, ob. nadać. 
Nadawanie, sŁ1tejkimas, dawi-

niejimas83. 
Nada wca, idutojas, su tejkiejas81. 
Nadawczy, sutejkantcsis, du

dantesis85. 
Nadawczyni, idawieja, sutcjkie

jas6. 
Nadążać, nadąźyć, antnokti, pri

nokti, panokti87. 
Nadbabi, nadbabka, ob. Praba

ba. 
Nadbiegać, antskrijti 88, antbiegti. 
Nadbladnąc, nabladnąc, apibal

ti, pablickszti. 
Nadblakować, nubiegti, nubłaj

wti89. 
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Nadbłotny, papelkis90, papelki
nis91. 

Nadbótwiec, nadbótwiaty.. ob 
na bu twieć92, 

Nadbrzeźanin, nadbr:zeżanik, pa-
krasztinis. 

Nadbrzeźe, ob. wybrzeże. 
Nadbrzeżny, pakrasztuis 
Nadbrzuchowy, nad brzuszny, 

antpilwinis. 
Nadbudować, antstrunyti. 
Nadbutwiały, patreszis93, apipu

wis91. 
Nadbutwieć, patreszti, aptreszti, 

apiputi 95. 
Nadchodzić, antejti, uźejti. 
Nadchudnąc, nachudnąc, palys

ti96. 
Nadciągnąc, antraukti. li 
[II 10] Nadcinać, ob. nacinać. i

rąntyti, ikapoti97. 
Naddać, naddawać, antduti, 

antdawinieti, parduti98. 
Naddarty, ipliesztas. 
Naddatek, antdielis, kaupas. 
Naddatkowy, antdielinis, kaupi -

nis, prijdinis. 
Naddawek, ob. naddatek. 
Nadrobnieć99, pasmulkinti. 
Naddnieprski1°0, naddnieprzańs-

ki, panipcrinis. 
Naddnieprze, paniperis. 
Naddunaje, padunajus 
Naddunajski, padunajinis. 
Naddziad, proboczius. 
Naddziady, proboczej. 
Naddzienny, priszauszrinis. 
Naddzierać, nadedrzeć, iplieszti, 



iplieszyti 101
• 

Nade, nad, ant, unt, ąt, uź102• 

Nadęcie, papąpimas, pasiputi
mas, ob. nadymanie się, ob. 
nadętość. 

Nadęto103, nadęcie, putłotaj, 
putlingaj. 

Nadedrzwie, stakta, antduris. 
Nadejsć, ob. nadchodzić. antej-

ti104. 

Nadejście, antejimas. 
Nadclbianski, PałUbinis, 
Nadcmdlcć, nadcmdlcwać, apal-

pti. 
Naden, nad niego, uż ji 105

. 

Nadeptać, antminti. li 
[II 11] Nader, didej, didzej, ła-

baj. ob. bardzo. 
Naderbękart, 

Naderwać się, patrukti. 
Naderznąć, ipjauti. 
Nadescie106

, nadejscic, antejimas, 
użejga, użejimas. 

Nadesłać, nadsyłać, prisiusti107
, 

atsiusti, prisiuntinieti108
. 

Nadesłać109, nadsciełać, antsklej
sti, antskłajdyti 110• 

78 2-iai sutejkimas, idawimas prir. vć
liau, tamsćlesniu rasalu. 

79 2 -iai sutejktas, idutas prir. veliau, 
tamselesniu rasalu. 

80 2-iai doutojas. dawiejas prir. ve
liau, tamselcsniu rasalu. 

81 2-iai prisituźti, prisirugoti prir. ve
liau. 

82 2. aptużis prir. veliau. 
83 2-iai sutejkimas, dawiniejimas prir. 

veliau. 
84 2 -iai idutojas , s1:ttejkiejas prir. ve-

li au. 
8.5 2-iai sutejkantesis, dudantesis prir. 

vćliau. 

86 Z-lai idawieja, sutejkieja prir. veliau. 
87 Z. prinokti prir. veliau, tamselesniu 

rasalu. Z. panokti prir. dar veliau. 
88 Z. taisytas. 
89 Z. nublajwti prir. veliau, tamscles

niu rasalu. 
90 Vćliau, tamsclesniu rasalu tais. iS 

antpelkis. 
91 Z. papelkinis prir. veliau, tamseles

niu rasalu. 
92 Tais. is nadbutwieć. 
93 Vćliau, tamsćlcsniu rasalu tais. is 

patreszęs. 

94 Z. apipuwis prir. veliau. 
9S Z-iai aptreszti, apiputi prir. vćliau. 
96 Virs y vćliau, tnmselesniu rasalu 

prir. lankelis (y). 

97 Z-iai irqntytr~ ikapoti prir. veliau. 
98 Z-iai antdawinieti, parduti prir. ve

liau, tamsćlesniu rasalu. 
99 S. Ropel. Naddrobnieć. 

100 ~i bei tolcsne vokabulos ir S. Ra
pci. patciktos ne pagai abecelę. 

101 Z. iplieszyti prir. veliau, tamseles
niu rasalu. 

102 Z-iai unt, ąt, uź prir. vcliau, tamse
lcsniu rasalu. 

103 Tokios vokabulos S. Ropel. sioje 
vietoje nćra, o z. Nadęto cia pateiktas 
prie ankstesnćs vokabulos Nadęcie . 

104 Z. antejti prir. veliau, tamsetesniu 
rasalu. 

lOS Z-iai uż ji prir. veliau, tamselesniu 
rasa lu. 

106 Tais. is Nadejscie. 
107 Veliau, tamselesniu rasalu tais. iS 

nusiusti. 
108 Z. prisiuntinieti prir. veliau, tamse

lesniu rasalu. 
109 Prad. rasyti Ne, bet iStaisyta. 
110 Z. antskłajdyti prir. vćliau, tamsć

lcsniu rasalu. R. t t H ttrp. dar veliau. 
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Nadęto, ob. nadęcie. 
Nadętość, putłumas, pasipu ti-

mas. 
Nadęty, putłus, paputis. 
Nadetrzeć111 , pa trinti, pri trinti, 

antrinti 112. 
Nadgiąć, nadginać, prilenkti, 

antlenkti, antłankstyti 113 . 
Nadgłaszać się, nagłosić się, ob. 

zgłaszać się. prisiszaukti114. 
Nadgłowny, 

Nadgnić, iputi. 
Nadgnieść, prispausti, 
Nadgniotck 115, nagniotek, pa-

pau tas116. 
Nadgonić, priwyti, pawyti, 
Nadgorzały, apdegis117, apdegin-

tas. 
Nadgradzać, nagradzać, 

Nadgraniczny, parubeźinis. 
Nadgrobek, nadgroda, ob. na-

grobek, nagroda. 
Nadgryźc, pakrimsti, prikrims

ti11s_ 

Nadhołdować, ob. zhołdować. 
Nadjazd, atkćlawimas. antwa-

źiawimas. 

Nadjechać, nadjeżdzać119, atkć
lauti, antwaźiuti. li 

[II 12) Nadinspektor, antwej-
zas 120. 

Nadintendent, pardietinis121 . 
Nadintratny, 
Nad istny, 
Nadkładać, nadłoźyć, antd ieti. 
Nadkładka, antdielis 
Nadkolanck, ob. nakolanek, 
Nadkołatać, iszklckżdinti. 
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Nadkopicie, antposnagis, antna-
gys. 

Nadkracać, ob. przykrócić. 
Nadkrzywić, pakrepti. 
Nadkwaśnieć, apgyźti, parrug-

ti122. 
Nadlać, antpilti. 
Nadłamać, iłaużti. 

Nadlecieć, antliekti. 
Nadlesniczy, nadlesny, medin-

czas123. 
Nadliczbowy, nadliczebny, par

lykinis124. 
Nadliczyć, parmokieti, parlyku-

ti, parskajtyti125. 
Nadliniowy, uźrubys, uźsijnis 
Nadłom, iłauźimas. 

Nadlotka, pl. nadlotki, papłunk
sne, papłunksnes126 . 

Nadłoźyc, ob. nadkładać, ant
dieti, andieloti127. 

Nadłubać, knebinieti, priknebi
nieti, parknebinieti 128. 

Nadłubać się, prisiknebinieti, 
Nadludzki, nożmus, neźmonisz

kas129. 
Nadmarszczyć się, susiraukte

rieti, susiraukti 130. li 
[II 13] Nadmiar, ob. Zbytek. 

prabingimas. prabanga, pra
szma ta 131 . 

Nadmiarz, ob. nadmiar. 
Nadmieniac, namieniać, pami

na woti. 
Nadmierny, pawidutinis132. 
Nadmierzyć, antsejkieti, antmie

ru ti133. 
Nadnlicscie, ob. zamek, twier-



dza, pile. 
Nadmordować, prialsinti, pa

gtirlinti134. 
Nadmorski, pajurinis, jurn1ali

nis. 
Nadmorze, pajuris, jurma lis. ob. 

Pomorze. 
Nadmoźny, pargalis. 
Nadmuchać, pripustyti. 
Nadmurować, antmuryti, 
Nadnaturalnie135, ob. nadprzyro-

dzona. 
Nadnaturalność, nadnaturalny, 

ob. nadprzyrodzoność, nad
przyrodzony. 

Nadniebny, ttźdanginis136 . 
Nadnieść, atneszti, antneszti137. 
Nadoba, grażybe, graźumas. 
Nadofi tować138, absta uti, paraps-

tauti139. 
Nadobniczek, ob. nadobnis. gra-

żulis. 

Nadobniuchny, grażu telisH0
• 

Nadobność, grażybe, pujkybe. 
Nadobny, graźus, pujkt1s. 
Nadoić, primilżti, nadoić się 

krow, prisimilźti karwiu. 
Nadokuczać, ikyricti kam. 

111 Si vokabula ir S. Ropci patcikta ne 
pagai abecclq. 

112 2. pritrinti prir. vcliau, tamsćlcsniu 
rasalu. 2. antrinti prir. dar vćliau. 

113 2-iai antlenkti, antlankstyti prir. vć-
li au. 

114 2. prisiszaukti prir. vćliau, tamse
lcsniu rasalu. 

115 Prad. rasyti Nadn(?), bet istnisyta. 

116 Z. papautas prir. vćlinu, tnmseles
niu rasalu. 

117 Vćlinu, tamsćlesniu rasnlu tnis. iS 
apdegęs. 

11s Z. prikrimsti prir. velin u, tamse!es-
niu rasalu. 

119 Z. nadjeżdzać \trp. 
120 Z. antwejzas prir. veliau. 
121 Z. pardietinis prir. veliau. 
122 Z. parrugti prir. vćliau. 
123 Z. medinczas prir. velinu, tamseles

niu rasnlu. 
124 2 . parlykinis prir. veliau. 
125 Z-iai parlykuti, parskajtyti prir. ve

liau . 
126 Z-iai paplunksne, paplunksnes prir. 

vćliau, tamsćlcsniu rasalu. Z-io paplun
ksne r. l \trp. tuo pat metu. 

127 Z-ini antdieti, andieloti prir. veliau, 
tamsćlesniu rasalu. i z. antdieti pirmoji t 
\trp. dar vćliau. 

128 Z. priknebinieti prir. veliau, tamse
lcsniu rasnlu. Z. parknebinieti prir. dar 
vćliau. 

129 Z-iai nożmus, neźmoniszkas prir. ve
liau, tamsćlcsniu rasalu. 

130 Z. susiraukti prir. veliau. 
131 Z. praszmata \trp. tarp eilucią Z-iai 

prabanga, praszmata vćliau tais. iS pra
bunga, praszmotas (t. y. iS pradziq pa
im tas is K. Sirvydo Dictionariumo lytis 
S. Dauk. vćliau pnkorcgavo). 

132 Z. pawidutinis prir. vćliau, tamsć
lesniu rasalu. 

133 Vćliau, tamsćlesniu rasalu z-iai ant
sejkieti, antmieruti tais. iS antsejkiejau, 
antmierawau. 

134 2 . pag1:1rlinti prir. vćliau. 
135 Tais. iS Nadnaturalny. 
136 Z. uźdanginis prir. veliau. 
137 Z. antneszti prir. veliau. 
138 S. Rapci. Nadobfitować. 
139 Z-iai abstau.ti, parapstau.ti prir. ve-

Jiau. 
140 Tais. iS grażutelys. 

19 



Nadołek, <pakalne. > ob. Podo
łek141. li 

[II 14] Nadolny, jiszlejtinis, źia
mas. 

Nadostroźność, parsargumas. 
Nadpadać się, nadpaść się, nu

griu ti, nuplejszieti · nuskeldie
ti. 

Nadpadany, nugruwis, nuplej
sziejis, nuskeldiejis112

• 

Nadpalony, apdcgis143, pride
gis1H. 

Nadpić, nugćrti. 

Nadpiecek, antkakalis, antpc-
czis. 

Nadpicrszek, gurklis. 
Nadpiętny, t1źklilnis115 • 
NadpiłowaćH6, ipjauti. su pjuk-

łu. 

NadpisH7, paraszas, antraszasH8. 
Nadpisać, antraszyti. 
Nadpłacenie, parmokiejimas. 
Nadpłacić, parmokieti. 
Nadpłat, parmokesnis. 
Nadplenić, pagajszinti, ob. wy-

plenić. 

Nadplewić, papelinti. 
Nadpłynąc, nadplywać, atpłauk

ti, pripłaukti 119 . 
Nadpodcszwie, widpade. pl. 

widpadcs150. 
Nadpodstatni, ob. nadistny. 
Nadpospolity, ob. niepospolity, 

neprastas151. 
Nadpotrzebny, nerejkalingas152, 

ob. zbywający, zbyteczny. 
Nadpowietrzny, ob. napowietrz

ny, 
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Nadpracowany, nusidirbis153. li 
[II 15] Nadpradziad, praprobo

czius. 
Nadprozek, nadproźnik, ob. na

proże, naprożnik, 

Nadpruć, prairti, praardyti151. 
Nadprucie, paprutis, krasztas 

tejp wadinamas155. 
Nadprzyrodzony, nadprzyro-

dzenic156, 
N ad przyrodzoność, 
Nadprzyrodzony, 
Nadpsować, nadpsuć, pagadinti, 

pagćsti 157. 
Nadpsucie, pagedimas. pagadi

ninlas158. 
Nadpsuty, pagedis159, pagadin

tas160. 
Nadrabiać, nad-robić, antdirb

ti161. 

Nadrąbać162, ikirsti, ikapoti163. 
Nadrapać, nukasyti, nubrajży-

ti161. 
Nadrastać, priaugti. 
Nadrazić, pagadinti165. 
Nadraźnić, ob. podraznić, po-

draźnić, pamasinti. 
Naddręczyć166, <nadręczyć,>167 pri

warginti168, nadręczyć się, pri
siwarginti. 

Nadro, ob. łono. iintis169. 
Nadrobić, pritrupinti. 
Nadrolsn170, atźeła, antauga<,> 

szakele, tryszke171 . 
Nadrosnąc, ob. nadrastać. <iplie

szti, ibrieżti.> 172 

Nadrost. ob. narost. antauga173. 
Nadrożne, wakartis, ikajsztis, 



apwejzda ant kelo. 174 

Nadrożny, pakelinis, wakarti
nis17s. 

Nadrukować, pridrukawoti176. 
Nadrwić się, <apjukti.> prisity

czioti177. li 
[II 16] Nadrzeć, iplieszti, 
Nadrzeczanin pl. nadrzeczanie, 

paupienas178, pl. paupienaj179
• 

Nadrzecze, paupys. 
Nadrzeczny, paupinis. 
Nadrzucić, antn1csti. 
Nadsadzać, ob. nadrabiać, nads

tawiać. 
Nadsciełać, antkrejkti1 80

, ob. na
desłać. 

141 2-iai ob. Podatek prir., pakalne isbr. 
veliau. 

142 Z-iai nugruwis, nuplejsziejis, nuskel
diejis vćliau, tamsClesniu rasalu tais. iS 
nugriuwęs, nuplejsziejęs, nuskeldiejęs . 

143 Vćliau, tamsćlcsniu rasalu tais. iS 
apdegęs . 

144 Z. pridegis prir. veliau, tamselesniu 
rasa lu. 

14S Vćliau, tamsćlcsniu rasalu tais. 
galbot iS uzk1~lnis . 

146 Tais. is Napilować. 
147 Prad. rasyti Nap, bet iStaisyta. 
148 Z. antraszas prir. vćłiau, tamsćlcs

niu rasalu. 
149 Z. pripfaukti prir. vćliau, tams('>)cs

niu rasalu. 
ISO Z-iai widpade. pl . widpades vćliau, 

tamselcsniu rasalu tais. is widpadis. pl. 
widpadej. 

1s1 Z. neprastas prir. vćliau. 
1S2 Z. pradzia taisyta. ltrp. j. 
1S3 Vćliau, tamsćlesniu rasalu tais. iS 

nusidirbęs. 

1S4 Z. praardyti prir. vćliau. 

155 Tckstas krasztas tejp wadinamas 
prir. veliau, tamselesniu rasalu. 

156 Tais. iS Nadprzyrodzonie, nadprzyro
dzeno (?) S. Ropel. Nadprzyrodzenie, Nad
przyrodzona [ ... ] 

1S7 Z. pagesti prir. veliau, tamselesniu 
rasa lu. 

1S8 Z. pagadinimas prir. veliau, tamse
lcsniu rasalu. 

159 Vćliau, tamselesniu rasalu tais. iS 
pagedęs. 

160 Z. pagadintas prir. vćliau, tamseles
niu rasalu. 

161 Z. antdirbti prir. veliau, tamseles
niu rasnlu. 

162 ~i vokabula ir S. Ropel. pateikta 
ne pagai abecćlę. 

163 Z. ikapoti prir. vćliau. 
164 Z. nubrajtyti prir. veliau, tamseles-

niu rasalu. 
165 Z. pagadinti prir. veliau. 
166 S. Ropel. Nadręczyć. 
167 Z. nadręczyć iSbr. veliau, tamseles

niu rasalu. 
168 Vćliau, tamselesniu rasalu tais. iS 

pawarginti. 
169 2. imtis prir. veliau, tamsćlesniu 

rasalu. R. il tais. iS u. 
170 S. Ropel. Nadrośl. 
171 2-iai atżeta, antauga szakele prir. ve

liau, tamsćlesniu rasalu. 2. tryszke prir. 
dar vćliau . 

172 2-iai iplieszti, ibrieżti ir prir., ir iS-
braukti vćliau, tamselesniu rasalu. 

173 2 . antauga prir. veliau. 
174 Visas sis straipsnis ttrp. 
175 2. wakartinis prir. veliau, tamsćles

niu rasalu. 
176 z. pridrukawoti prir. veliau. 
177 Straipsnis tais. veliau iS Nadrwić, 

apjukti. 
178 Vćliau, tamselesniu rasalu tais. is 

pa u pin is . 
179 V ćliau, tamselesniu rasa lu prir. pl. 

paupienaj. ltrp. pl. 
180 Tais. iS pakrejkti. 
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Nadscignąc, ob. nadąźyć, zdą

żyć. 
Nadsełać, ob. nadesłać, prisiun-

sti1s1. 
Nadsieć, ikirsti182. 
Nadskakiwać, skudrauti183. 
Nadskakiwanie, skudrawimas181. 
Nadskoczyć, priszokti, antszok-

ti1ss. 
Nadslepić, pajakinti 
Nadsługiwać, parkałpoti. 

Nadsmiertelny, ob. nieludzki, 
Nadspiać, paskubieti. priskubie-

ti. 
Nadspieszać, paskubinti, prisku

binti. 
Nadspodzianie, nadspodziewa

nie, netikietaj186. ob. niespo
dzianie. 

Nadspodziany, nadspodziewa
ny, ob. niespodziany, netikie
tas, netikamas187. 

Nadstarczać, nadstarczyć, ob. 
nadstawiać, pakakinti188, 

Nadstarzały, ob. przestarzały, 

podstarzały. pasenis, parkar
szis189. 

Nadstawa, pryduras. 
Nastawić, nadstawiać190, prydur

ti. #' 
[II 17] Nadstygnąc, uźszalti, at

wiesti191. ob. ostygnąć. 
Nadswiatny, nadswietny, użpa

sa ulis 192
• 

Nadsyłać, prisiunsti193, ob. na
desłać. 

Nadszancowany, użpylinis. 
Nadszargać, suwaźoti, apwaźo-
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ti 194. 
Nadszarzać, ob. nadszargać, 
Nadszczepać, priskaldyti. 
Nadszedł, ob. nadejść 
Nadsztukować, pridurti, pritaj-

syti19s. 
Nadsztukowanie, pridurimas, 

pritajsimas196
• 

Nadtarty, aptrintas197, apdildy-
tas19s. 

Nadterać, ob. 199 nadtyrać. 
Nadto, pardaug, 
Nadtracić, nuklejsti200. 
Nadtyrać, padiewieti. 
Nadumać się, prisirimoti, prisi-

dumoti201. 
Naduźyć, ob. naduźywać. 
Naduźycie, 
Naduźytny, 
Naduźywać, 

Naduźywanie, 

Nadwątlać, nadwątlić, pasilp
ninti, iszklegżdinti202. 

Nadwątlenie, pasiJpninimas, isz-
klegżdinimas203. 

Nadwątlić, ob. nadwątlać, 
Nadwaźyć, parswerti204. 
Nadweręźać, nadwyręźyć2°5, pa-

gadinti206. 
Nadweręźenie, pagadinimas207. #' 
[II 18] Nadwiązać, antriszti. 
Nadwiędnąc, pawysti. 
Nadwiędnienie, pawytimas. 
Nadwieść, antweźti. 

Nadwietrzny208, uźwiejinis. 
Nadwislanin, <paislinis> paislo-

nis209. 
Nad wislanski, paislinis. 



Nadwisle, paislis. 
Nad wnuczka, 
Nad wnuk, 
Nadwodny, pawundinis210 arba 

pawundinis. 
Nadworny, ruminis. Nadworny 

Aptekarz, ruminis Wajstyto
jas. 

Nadworować, priruminti, 
Nadworze, łaukon, 
Nadwzwyź, ob. nadzwyź, par

auksztaj211. 
Nadybać, ansztikti, antsidurti 212

• 

Nadymać, papusti, nadąć, wzdy
mać, iszpusti, nadymać się 

pasipusti. 
Nadymacz, iszputiejas. 
Nadymanie, paputimas; 
Nadymić, <dumt1> prirukyti. 
Nadzamiar, parkietiejimas213

• 

Nadźdźyć, prilyti, 
Nadziać, nadziewać, apwilkti, 

apwalkstyti214
• li 

181 Z. prisiunsti prir. veliau, tamseles-
niu rasalu. 

182 Tais. is nirsti(?) 
183 Z. skudrauti prir. veliau. 
184 Z. skudrawimas prir. veliau. 
185 Z. antszokti prir. veliau, tamseles

niu rasalu. 
186 Kazkoks z. iSskustas ir veliau prir. 

netikietaj. 
187 Z-iai netikietas, netikamas prir. vel

iau. 
188 Z. pakakinti prir. veliau, tamseles

niu rasalu. 
189 Z-iai pasenis, parkarszis prir. veliatL 
190 5. Ropel. Nadstawiać, iał, ia, v. a. 

imp. Nadstawić [ ... ] .Z. nadstawiać 

5. Dauk. tais. is nadstawić. 
191 Z. atwiesti \trp. 
192 Prad. rasyti użs, bet istaisyta. 
193 Veliau, tamselesniu rasalu \trp. n. 
194 Z. suwaźoti veliau, tamselesniu ra-

salu tais. is suwaźioti. Z. apwaźoti prir. 
taip pat veliau, tamselesniu rasalu. 

19s Z. pritajsyti prir. veliau, tamseles
niu rasalu. 

196 Z. pritajsimas prir. veliau, tamseles
niu rasalu. 

197 Veliau, tamselesniu rasalu tais. is 
pratrinti (?) 

198 Z. apdildytas prir. veliau, tamseles
niu rasalu, tais is padildytas. 

199 {trp. ob. 
200 Z. nuklejsti prir. veliau, tarnseles

niu rasalu. 
201 2-iai prisirimoti, prisidumoti trasyti 

vietoj kazkokitt dviej4 isskust4 z-it.t. 
202 Z. pasilpninti prir. veliau, tamseles

niu rasalu. Z. iszklegtdinti prir. dar ve
liau, jis prad. rasyti iszkleżd, bet taisytas 
i iszkleżgd, po to vel istaisytas. 

203 Z. pasilpninimas prir. veliau, tamse
lesniu rasalu. Z. iszklegżdinimas prir. dar 
veliau. 

204 Z. parswerti prir. veliau, tamseles
niu rasalu. 

205 Prad. rasyti nadwe, bet istaisyta. 
206 Z. pagadinti prir. veliau, tamseles

niu rasalu. 
207 Z. pagadinimas. prir. veliau, tarnse-

lesniu rasalu. 
208 {trp. n. 
209 Z. taisytas. 
210 V eliau \trp. n. 
211 Z. parauksztaj prir. veliau, tamse

lesntu rasalu. 
212 Z. ansztikti prir. veliau, tamseles

niu rasalu. Z. antsidurti prir. dar veliau. 
213 Z. parkietiejimas prir. veliau, tamse

lesniu rasalu. Tais. is parkietiejimaj. 
214 Z. apwalkstyti prir. veliau, tamse

lesniu rasnlu. 
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[II 19] Nadziak, ob. czekan, ka-
poczius215. 

Nadziałać, ob. narobić. 
Nadziany, ob. nadziewany. 
Nadziczyć się, prisidykauti216. 
Nadzieja, wiltis. 
Nadziejny, wiltingas. 
Nadzielać, nadzielić, ob. nada

rzyć217, apdalyti218. 
Nadziemny, pażiaminis219 . 
Nadzierać, ob. doglądać, dozo

rować. priwejzicti220. 
Nadzicranie, ob. nadzor, pri

wejziejimas221. 
Nadziewać, nadziać, pridaryti. 
Nadziewacz, pridarytojas, ap-

wi1kiejas222. 
Nadziewanie, 
Nadziewany, pridarytas223. 
Nadziomek, weliem1-sułas224. 
Nadziwić się, nadziwować<,> 

się, prisistebicti225. 
Nadziwy, nadpodziw, ob. po-

dziw, stebukłas226 . 
Nądzka, 

Nadźołądkowy, pakriauklis227
• 

Nadzor, antwejza. 
Nadzorca, antwejzietojas. 
Nadzorczy, antwejzietinis. 
Nadzorczyni, antwejzietoja. 
Nadzwigać się, prisitąsioti, pri-

sipydyti228. 
Nadzwonić się, prisiskąmbinti. 

Nadzwyczajnie, nepaprastaj229. li 
[II 20] Nadzwyczajność, 
Nadzwyczajny, ob. niezwykły, 

ncpaprastas230. 
Nadzwyź, ob. nadto. 
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Naelektryzować231 , ob. elektry-
zować, 

Nafabrykować,232 

Nafarbować, apdażywinti233. 
Nafasować, prikrauti, prikimsz-

ti234. 
Nafrasować, prirupinti, nafraso
wać się, prisirupinti235. 

Nafta, żiamęs-derwa, napta236. 
Nagabać, nagabywać, pakybinti. 

palytieti. 
Nagabacz, kybintojas. 
Nagabanie, kybinimas. 
Nagabany, pakybintas. 
Nagacić, kiali kimszti. 
Nagadać, prikalbieti. 237 

Nagadzać się, ob. nagodzić się, 

n Uti k ti238. 
Nagalać, nagolić239, priskusti240. 
Nagana, pejkimas, 
Naganiać, papejkti241 , nagamc 

kogo, papejkti ką. arba kou242
• 

Naganiacz, pejkiejas. 
Naganianie, naganienie, papej-

kimas. 
Nagannie, pejktinaj. 
Naganność, pajkumas243. 
Naganny, pejkamas. 
Nagarbiony, pasikumbrinis244. 
Nagarnąc245, ob. ogarnąć, pa-

glęmżti246. 

Nagdakać się, prisikatieti. 
Nagębek, ob. kaganiec, apnas

ris. li 
[II 21] Nagębny, apnasrinis, 
Nagęścić, patirsztinti. ob. zgęś

cić. 

Nagi, plikas. 



Nagiąć, palękti. 

Nagietek, ob. nogietek, nagat
ka2-17. 

Nag~cie218, ob. naginanie, łanka-
wimas, łankstymas249 . 

Naginalny, ob. giętki, linkstus250. 
Naginanie, palękimas. 
Naglądać, nazierać, antwejzieti, 

pri wejzieti. 
Nagłaskać się, prisigłostyti, 

Naglący251 , skatinus. umas. 
Nagle, umaj, stajgćj252 . 
Naglić, skatinti. 
Nagło, ob. nagle. 
Nagłość, umybe, umumas, staj

gumas253. 
Nagłowie, 

Nagły, umas, ob. naglący, 

215 Z. kapoczi1~s prir. vćlinu. 
216 Z. prisidykauti prir. vćlinu, tnmsć

lesniu rasnltt. 
217 Prad. rasyti nadzie, bet istnisy tn. 
218 Z. apdalyti prir. vćliau, tamselcsniu 

rasnlu. 
219 Z. pażiaminis prir. vćliau. 
220 Z. priwejzieti prir. vćliau, tamselcs

niu rasalu. 
221 Z. priwejziejimas prir. veliau, tnm

selesniu rasalu. 
222 Z. apwilkiejas prir. vćliau. 
223 Z. pridarytas prir. velinu, tnmsćles

niu rasalu. 
224 Z-iai welienu-sUłas prir. vćliau. 
225 Z-iai się, prisistebieti prir. vćliau, 

tamsćlesniu rasalu . 
226 Z. stebuklas prir. vćlinu, tamsćles

niu rasalu. 
227 Velinu, tamsćlcsniu rasnlu buvo 

prir. z. tarpkriauklis, taciau dnr vćlinu jis 
pataisytas i pakriauklis, pirmoji a itrp. 

228 Z. prisipydyti prir. vćliau, tamseles
niu rasnlu. 

229 Z. nepaprasiaj prir. veliau. Jis buvo 
prad. rasyti nepr, bet iStaisytas. 

230 Z. nepaprastas prir. veliau. 
231 Pirmoji e itrp. 
232 Vokabula Nafabrykować prir. ve

liau, tamselcsniu rasalu ir itrp. tarp ei
luciq. 

233 Z. apdażywinti prir. veliau, tamse
lcsniu rasalu. 

234 Z-iai prikrauti, prikimszti prir. ve
linu, tnmselesniu rasalu. Z. prikrauti 
taisytas. 

235 Z-iai prirupinti, nafrasować się, prisi
rupinti prir. vćliau, tamsćlesniu rasalu. 

236 Z-iai tiamęs-derwa, napta prir. ve
linu, tamselesniu rasalu. 

237 Visas sis straipsnis itrp. velinu, 
tamsclesniu rasalu. 

238 Z. nutikti prir. veliau, tamselesniu 
rasalu. 

239 Vćliau, tamselcsniu rasalu tais. is 
Nagajać, nagoić . 

240 Z. priskusti prir. veliau. 
241 Vrp. priesd. pa- . 
242 Tekstns arba kou prir. 
243 Prad. rasyti pejki(?), bet iStaisyta. 
244 Vćliau, tnmselesniu rasalu tais. iS 

pasikumbrinęs . 

245 Z. taisy tas. 
246 Z. paglęmżti prir. velinu. 
247 Z. nagatka prir. vćlinu, tamselesniu 

rasnlu. 
248 S. Ropel. Nagięcie. 
249 2 -iai łankawimas, łankstymas prir. 

vćliau. 

250 Z. linkstus prir. vćliau, tamsćlesniu 
rasa lu. 

251 Si vokabula ir S. Ropel. pateikta 
ne pngal abćcelę. 

252 Z. stajgej prir. veliau, tamselesniu 
rasalu. 

253 Z. stajgumas prir. veliau, tamsćles
niu rasalu. 
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Nagmatwać, supinkloti, pripink-
loti. 

Nagnać, ob. nagania ć. pa wyti 254. 
Nagnajanie, pripudymas. 
Nagnić, pripu ti. 255 

Nagnieść, prispausti, pagniau
żyti, prigniaużti 256. 

Nagniewać się, prisipykti. 
Nagniły, ob. nadgniły, pripu

wis2s7. 
Nagniotck258, papautas, popute. 
Nagnoić, pripudyti, nagnajac 

pole, ikriesti dirwą. li 
[II 22] Nagnojony, ikriestas. Zie

mia nagnojona, źiame ikries
ta. 

Nago, plikaj. 
Nagoda, ob. przygoda, pripu-

lis2s9. 
Nagodnie, 
Nagodny, ob. stosowny. 
Nagodzić, nagadzać się, nutikti, 

nusidi'.tti, dingties260, ob. zda
rzyć się, przydarzyć się, 

przytrafić się. 

Nagolenica, auklc. arba krejwio 
czeba ta s261 . 

Nagonic, ob. napędzić, panokti, 
prinokti, antnokti. 

Nagórny, antkalninis. 
Nagorszy, pikcziausis262, pras-

ciausis. 
Nagorze, antkalnis. 
Nagorzeć, nudegti sauliej'. 
Nagość, plikybe, plikumas. 
Nagoscić się, prisiwijszieti, pri-

si wicszicti263. 
Nagotować, priwirti, patijkti, ob. 
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przygotować. 

Nagrabić, ob. grabić, prigrieb
ti2M. 

Nagrać się, prisigrieszti, prisi-
grijżti, prisiźajsti. 265 

Nagradzać, nagrodzić, 

Nagradzanie, 
Nagrawać, nagrawać się, ticzio

ties266, nagra wanie, ob. na
igrawanie, tyczioiemos. 

Nagrawacz, nagrawca, tyczio
tojas267. 

Nagrążnąc, igrimsti268, pagrim
s ti269. 

Nagrązły, pagrimzdis270, ob. za
gręzły, zapadły. 

Nagrobek, rninawone. ob. gro
bowiec, pomnik, raksztis271. 

Nagrobiec, ob. nagrobek. li 
[II 23] Nagrobkowy272

, rninawo-
ninis, raksztinis273

• 

Nagrobny, raksztinis274. 
Nagroda, 
Nagrodny, 
Nagrodca275, ob. 276 nagrodzicie], 
Nagromadzać, nagromadzić, pri-

diełoti, pridieti, prigaubti.277 

Nagroźic, mojouti, prirnojouti278. 
Nagryzać, nagryżc, ikrimsti, ap

krimsti, apkramtyti. apkrom
tyti279. 

Nagryzmolić, 

Nagrzac280, nagrzewać281 , priszil
dyti, prikajtinti282. 

Nagrzeszyć, prinuodiemieti arba 
prinoudiernieti, prigrieszyti283. 

Nagrzewać, priszildyti, prikajs
ti284, prikajtinti, ikajtinti285. 



1 'k d 1 · 286 Nagrzewa m , wer u 1s . 
ł . t. 287 Nagrzonąc, sz omsztene 1 . 

d , ' . t'288 Nagwaz ac, muno 1 . 
Nahaj289, nahajce, najka, arba bi

zunas290. 
Nahaj291 , nahajka, bizunas. 
Nahałasować, priszaukoti. pri

klegieti, nahałasować się, pri
siszaukoti, prisiklegieti. 292 

Nahapać293, priłapsicti 294 . 
Naharpować295 się, prisisukti, 

. . t•296 pnsiarpawo 1 . 

254 2. pawyti prir. vćliau. 
255 Visas sis straipSI)iS itrp. 
256 2-iai pagniaui.yti, prigniaui.ti prir. 

vćliau. 

257 2 . pripuwis prir. veliau, tamselcs
niu rasalu. 

258 Tais. iS Nagnioty . 
259 Z. pripulis prir. veliau, tamsćlesniu 

rasa lu. 
260 2-iai nusid1jti, dingties itrp. 
261 Tekstas arba krejwio czebatas prir. 

vćliau. Vietoj krejwio turbot norćta para
syti karejwio. 

262 Tais. is pikcziaus. 
263 Z. prisiwieszieti prir. vćliau. 
264 Z. prigriebti prir. veliau, tamseles

niu rasalu. 
265 Visas sis straipsnis itrp. vćliau. 

2 -iai Nagrać się, prisigrieszti, prisigrijtti 
prir. tamselesniu rasa!~' ? z .. p1'is iźajsti 
prir. dar veliau. 2. pris1grieszt1 prad. ra
syti prisigie, bet istaisyta. 

266 Z. ticzioties itrp. vćliau, tamsćles
niu rasalu. 

267 z. tycziotojas prir. veliau, tamseles-
niu rasalu. 

268 Z. pradzia taisyta. 
269 Vćliau tais. is pagrinsti. 
270 Vćlinu, tamsćlcsniu rasalu tni s. iS 

pagrimzdęs. 

2n Z. raksztis itrp. veliau. 
272 Tais. iS Nadgrobkowy. 
273 2. minawoninis prir. veliau, tamse

lesniu rasalu. Z. raksztinis prir. dar ve
liau. 

274 2. raksztinis prir. veliau. 
275 S. Ropel. Nagrodźca. 
276 {trp. ob. 
277 2. Nagromadz.ać tais. iS Nagrom_a

dzić. Veliau, tamselesniu rasnlu pnr. 
z-tai pridiefoti, pridieti. 2. prigaubti prir. 
dar vćliau. 

278 Z-iai mojouti, primojouti prir. ve
liau. 

279 2-iai apkramtyti. apkromtyti prir. 
vćliau, tamsćlesniu rasnlu . 

280 Prad. rasyti Nagrzec(?), bet istaisy-
ta. 

281 Tais. iS nagrzebować. 

282 2. galas taisytas. 
283 2. prigrieszyti prir. veliau, tamse

lesni u rasalu. 
284 Tais. galbot iS prikajtinti. 
285 2 -iai prikajtinłi, ikajtinti prir. ve

liau tamselesniu rasalu. 
28~ Z. werdulis prir. veliau, tamsćlcs-

niu rasalu. 
287 Prad. rasyti szlomszs, bet iStaisyta. 
28s Z. murioti prir. veliau. 
289 Prad. rasyti H, bet iStaisyta. 
290 2 -iai arba bizunas prir. vćliau, tam

selesni u rasalu. 2-io bizunas raide b tais. 
291 Prad. rasyti H, bet iStaisyta. 
292 2 -iai nahałasować się, prisiszaukoti, 

prisiklegieti prir. Tekstas -sować się, prisi
szaukoti, prisiklegieti itrp. tarp eilucią 

293 Prad. rasyti H, bet iStaisyta. 
294 2. prilapsieti prir. veliau, tamsćles

niu rasalu, jis prad. rasyti łap, bet iS

taisytas. 
295 Prad. rasyti H, bet iStaisyta. 
296 2. prisiarpawoti prir. veliau, tamse

lesniu rasalu. Sangrąfos dalelyte -si
itrp. dar veliau. 
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Nahcblować, priablouti 297, nahc
blować się, prisiabhlti. 

Nahorować się, prisiwargti298, 
ob. naharować się. 

Nahula 
Nahulać299 się, prisiwolewoti, 

prisiolewoti. 
Nając, sąmdyti ź1nogu300, nou

moti trobesi, arba dajktą, ob. 
najcm301 . 

Najada, Undcne302. li 
[II 24] Najadać się, ob. najeść, 

prisiwalgyti303 

Najasniejszy, szwiesiausis. arba 
ska jscia u si s301. 

Na jątrzyć, 
Najazd, użcjimas, antpulis. ob. 

nachod. 
Najdę, najdujq, ob. nachodzić, 

naleźć, znachodzić305, znaleść, 
rasti 306. 

Najduch, najduk, ob. naleźca, 

radiejas. 
Najechać, najeżdzać, antwaziuti, 

antjoti, uźimti, uźcjti307. 
Najechany, (kraj) uźimtas308 

(:krasztas:) 
Najęcie, sąmdymas. numoji-

mas309. ob. najem. 
Najęczyć się, prisiajczioti, prisi-

dejuti310. 
Najednać, priderinti311 . 
Najędrniec, iżalukicti 312, 
Najem, m":tma, kontrakt najmu, 

kontraktas ni'.1mos. 
Najemnica, sąmdinyke. 
Najemnicza, sąmdytinaj. 
Najemniczość, sąmdybc313 . 
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Najemniczy, sąmdytinis31 1, ob. 
najemnik, 

<Najezdnik, najczdca,> 
Najemnie, sąmdytinaj, numoti

naj. ob. najemnicza, 
Najemnik, sąmdinykas, numini

kas, arba315 inumis. 
Najemnikowy, numinikinis, sąm

dinykinis316. 
Najemność, ni'.nnyba, sąmdy

ba317. 

Najemny, sąmdomas, numoje
mas. 

Najcmstwo, sąmdymas, numoji
mas. li 

[II 25)318 Najeść, prijesti, priwa
lgyti, jed gywolis, wałgo319 

źmogus. 

Najęty, sąmdytas, nunoumotas. 
ob. nając. 

Najeżać, ob. najeżyc 
Najezdca, ob. najezdnik, 
Najezdniczy, ob. najezdnik, ap-

nikinis, antpulinis320. 
Najezdnik, najezdca, najezdźca, 

apnikiejas, antpiiliejas321 . 
Najezdny, apninkamas, antpuła

mas322. 
Najcżdzać, ob. najechać, antpul

ti, użejti 323. 
Najeżdzanie, antpulimas, apni

kimas324. 
Najeźdźca, ob. najczdnik325

• 

Najqżony, pasisziauszis, pasziu
ris, pasziurpis326 

Najezyć, pasisziausti, pasziur
ti327, ob. jeżyć 

Najgorszy, piktiausis, pikcziau-



sis. 
Najgorzej, piktiausej, pikcziau

sej. 
Naigrać się, pamietoties328. 
Naigrawać, naigrawać się, pa

mietoties329. 
Naigrawanie się, pamietoji-

mos330. 
Najjasniejszy, szwiesiausis, skaj

scia usis331 . 
Najlepszy, łabiausis, geriausis 

od dobry. 
Najmacz, sąmdytojas, niimoto

jas332. 
Najmit, sąmdinykas, niiminy-

kas333. 
Najmitowy, sąmdytinis. 
Najmniej, maźiausej. 
Najmniejszy, maźiausis. li 
[II 26] Najmować od nając, 

sąmdyti, niimoti334. 
Najpierw, najpierwej, pirmiau-

sej. 
Najpierwszy, pirmiausis. 
Najprzód335

, ob. naprzód. 
Najrzeć, ob. naglądać, 

297 Tais. iS prisiablouti. 
298 V eliau \trp. sangrą:fos dalelyte -si-. 
299 Prad. rasyti H, bet iStaisyta. 
300 Z. źmogu \trp. 
301 IS tikrttj4 parasyta ob. najem, nou

moti trobesi, arba dajktq, bet ob. najem ir 
likęs tekstas virsuj sunumeruoti skaiciu
kais atitinkamai 2 ir 1. 

302 Z. Undene prir. veliau. 
303 2. prisiwalgyti prir. veliau, tamse

Iesniu rasalu. 
304 Z-iai arba skajsciausis prir. veliau. 
305 Tais. iS znakodzić. 

306 Z. rasti prir. veliau, tamselesniu 
rasalu. 

307 Z-iai uźimti, uźejti prir. 2. uźejti 
itrp. tarp eiluci4, jis buvo iSbr., bet vel 
atstatytas. 

308 Tais. iS uźimtasis. 
309 2. numojimas \trp. 
310 Z. prisidejuti prir. veliau, tamseles

niu rasalu. 
311 Z. priderinti prir. veliau. 
312 Z. italukieti prir. veliau, tamseles-

niu rasalu. 
313 2. galas taisytas. 
314 Z. taisytas. 
315 2. arba prir. veliau, tamselesniu ra

salu. 
316 Z. sąmdinykinis prir. veliau, tamse

lesniu rasalu. 
311 Z-iai numyba, sqmdyba prir. veliau. 
318 ~io psi. desiniame virsutiniame 

kampc yra S. Dauk. piestuku pazymetas 
skaiCius 2 - tai lanko numeris. 

319 Tais. iS wałga. 
320 Z-iai apnikinis, antpulinis prir. ve

liau. Z. apnikinis tais. iS apnikiejas. 
321 Z-iai apnikiejas, antpuliejas prir. ve

liau. Z. dalis -puliejas \trp. tarp eilucią 
322 2-iai apninkamas, antpułamas prir. 

veliau. 
323 Z-iai antpulti, utejti prir. veliau. 
324 Z-lai antpulimas, apnikimas prir. ve

liau. 
325 .Z-tai ob. najezdnik prir. veliau. 
326 2-iai pasziuris, pasziurpis prir. ve

liau. Z-iai pasisziauszis, pasziuris tais. is 
pasisziauszęs, pasziuręs. 

321 Z. pasziurti \trp. veliau. 
328 Z. pamietoties prir. veliau. 
329 Z. pamietoties prir. veliau. 
330 Z-iai się, pamietojimos prir. veliau. 
331 Z. skajsciausis prir. vćliau. 
332 Z. numotojas prir. veliau. 
333 Z. numinykas prir. veliau. 
334 Z. numoti prir. veliau. 
335 itrp. j. 
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Najść, ob, nachodzić 
~ Naju, mudums. 
! Naiskać się, ob. naszukać się, 

prisijeszkoti, prisiwejzieti336. 
Najuczać, apsłUgouti. 
Największość, najwyźszość, ob. 

większość, wyźszość. 

Naiwnie, 
Naiwność, 

Naiwny, 
Nakadzać, nakadzić, . prismilky-

ti. 
Nakadzenie, prismilkimas. 
Nakadzić, ob. nakadzać. 
Nakalać, ibadyti. 
Nakapać, antłaszinti. 

Nakarać, nukenkinti, nukaroti. 
Nakarbować, ob. karbować, pri-

rątyti337. 

Na karcić, 
Nakaresować się, nusigłousniii-

ti33s1 

Nakarmić, papenieti. 
Nakarmienie, papeniejirnas. 
Nakąsać, apkandyti. 
Nakasłać się, prisikosieti. 
Nakaz, jisakymas, lijpimas. li 
[II 27] Nakazanie, jisakymas, lij

pimas. 
Nakazany, jisakytas339. 
Nakaźenie, ob. skaźenie, paga

dinimas. 
Nakazić, igadinti. 
Nakazić się, pasigadinti , ob. 

skazić, skazić się. 

Nakazny, jisakantesis. 
Nakażony, pagadintas. 
Nakidać, ob. narzucać, naciskać, 
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swijsti, swajdyti. 
Nakisnąc, prirugti. 
Nakląć, prikejkti. 
Nakład, ob. cięźar, ładunek, kru

wis340. 
Nakładać, prikrauti, pridieti, ant

dieti 
Nakładanie, prikrowimas. pri

diejirnas, antdiejirnas. 
Nakładany, prikrautas, antdie-

tas, pridietas. 
Nakładnie, prikrautinaj341. 
Nakładnik, krowiejas, 
Nakładny, ob. ładowny, krauna

mas342. 
Nakłamać, primałiiti, nakłamać 

się, pri simałii ti. 
Nakłaniać, nakłonić, paslygti, 

nulękti343. 
Nakłanianie344, nulękimas345. 
Naklecić, nakletać, pritaławoti, 

pritauzyti346. 
Naklepać, pritakscioti, naklepać 

się, prisitakscioti. ob. klepać. 
Nakłóć, nubadyti347, nakłóć się, 

prisibadyti. 
Nakłócić się, prisibarti. 
Nakłonić, ob. Nakłaniać348 

Nakłonienie, nulękimas349. li 
[II 28] Nakłonny, slygsti, links

tus3so. 
Nakłopotać się, prikłapatyti351 • 
Nakochać się, prisimylieti, prisi

rniegti352. 
Nakolanek, kelo ritinelis, krum

szlelis. 
Nakolanki, 
Nakolanny, 



Nakołatać siq, prisikłabinti 353 

Nakolcbać się, nakołysać się, 

prisisupu ti 351, prisilingu ti. 
Nakonicc, ant gało. 
Na kopać, prikasti. 
Nakopcić, ob. nadymić, priru

kyti3ss. 

Nakować, nakuć, apkalti, pri
kalti356. 

Nakowadlnia, nakowalnia, na
kowadło, ob. kowadło. 

Nakpić się, 

Nakrajać, pripjaustyti, prirajky
ti. (:dunos:) 

Nakrapiać, apszła kstyti, nakro-
pić, apszliekti. 

Nakrapianie, apszłakstymas. 
Nakrapiany, apszłakstytać357 

Nakraść, priwogti358. 
Nakrasić, ob. krasić, 
Nakrąźyć, prigrajźyti359. 
Nakrążać360, prigrajźinicti. 
Nakręciac361 , nakręcić, prisukti, 

antsukti. 
Nakręcanie, nakrqccnic, prisu

kimas, antsukimas. 
Nakredzić, priraszyti krcjdu, 

prikrejduti, ob. krcdzić. 
Nakrcslać, nakreslić, użbrieżti362 . 
Nakrcslenie, użbrieżimas363 . li 
[II 291 <Nakreslenie,> 
Nakrochmalić, ob. krochmalić. 
Nakrótce, trumpaj, ob. pokrótce. 
Nakruszyć361, pritrupinti, pritra-

tinti365. 

Nakryć, pridengti, antdengti, pa
dengti, kłoti stogą, arba steg
tf166. 

Nakrycie, pridcngimas, antden-
gimas, padengimas, stcgi-
1nas367. 

336 2-iai prisijeszkoti, prisiwejzieti prir. 
vcliau. 2. dalis -zieli \trp. tarp eiluciq. 

337 2. prirątyti prir. veliau. 
338 Prad. rasyti nusigłu, bet iStaisyta. 
339 Tais. iS jisakylać (?) 

340 z. kruwis prir. veliau. 
341 Z. prikrautinaj prir. veliau. 
342 2 . kraunamas prir. vcliau. 
343 2 -iai paslygli, nulękti prir. vcliau. 
344 Prad. rasyti Naklanie, bet iStaisyta. 
345 2. nulękimas prir. vcliau. 
346 Z-iai pritalawoti, pritauzyti prir. ve-

liau. 
347 R. y taisyta. 
348 Prad. rasyti o, bet istaisyta. 
349 Z. nulękimas prir. veliau. 
350 2 -ia i slygsti, linkstus prir. veliau. 2. 

slygsti turbUt noretas parasyti slygstus. 
351 Z. prikłapatyti prir. veliau. 
352 Z. prisimiegti prir. vcliau. 
353 Z. galas taisytas. 
354 CalbOt noreta parasyti prisis1iputi. 
355 Z. prirukyti prir. vcliau. 
356 Z. prikalti prir. vcliau. 
357 Turbilt noreta parasyti apszłaksly-

tas. Prad. rasyti al(?), bet istaisyta. 
358 Diakritikas virs 6 prir. vcliau. 
359 Prad. rnsyti g, bet istaisytn. 
360 S. Ropcl. vokabula Nakrążać yra 

pric5 Nakrążyć się. 
361 Tais. is Nakręcić . 

362 Z. użbrieżti prir. vcliau. 
363 Z. użbrieżimas prir. veliau. 
364 Prad. rasyti Nakur, bet iStaisyta. 
36s Z. pritratinti prir. veliau. 
366 Z-iai arba stegti prir. veliau. Z. ste

gti \trp. tarp eiluciq. 
367 Z. stegimas prir. vcliau. Z. dalis 

-g imas \trp. tarp eiluciq. 
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Nakrywa, ob. nakrywka, dąk
ti s368. 

Nakrywać, ob. nakryć. apdęg
ti369. 

Nakrykwacz370, dengiejas, stc
gicjas371 . 

Nakrywalny, dengamas, 
Nakrywanie, pridcngimas, pa

dcngimas stało, kłojimas sto
go, arba stegimas372

• 

Nakrywka, dągtis, dągtelis373. 
Nakrzcszać371, jiskilti, nakrzcsić 

się, jisiskilti, ob. krzcsić. 
Nakrzyczeć, nakrzyczeć się, pri

siszaukoti. 
Nakrzywiać, nakrzywic, prikre-

pti, pa krepti, pakrajpyti375. 
Nakrzywiaczka 
Nakrzywienic, pakrcjpimas376. 
Na krzywiony, pakrejptas377. 
Nakształt, adv. kajp, it. 
Nakuć, ob. nakować. 
Nakupiać, nakupić, prikrauti, 

prikrawinieti 378. 
Nakupić, nakupować, pripirkti, 

pripirkinieti. 
Nakupienie, pripirkimas. 
Nakurzać, nakurzyć, prirukyti, 

prismilkyti. 
Nakwasnieć, apgyższti, irurug

ti 379, aprugszti, apgyżti380 . li 
[II 30] Nalać, nalewać, ipilti, i

pyloti. ob. lać . 
Nałacznąc, się, nałaknąć się, 

prisialkti. 
Naładować, ob, ładować, słu

gou ti, krauti 381 . 
Naładowanie, prikrowimas, nu-
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słouga wimas382. 
Naładowany, prikrautas, nusłU-

goutas. 
Nałajać, 

Nałaknąć się, prisialkti. 
Nałamać, nadłamać, nadłamy-

wac383, nałamywać, iłauźti, i
łauźinieti. 

Nalanie, nalewanie, igożimas, i-
pylimas. 

Nalany, ipiłtas. 
Nałapać, prigaudyti. 
Nalatać się, prisiłakioti, prisi-

łakstyti384. 

Nałatać, priłopyti. 

Nalazek, radininys385. 
Nałazić się, prisiłandzioti386. 
Nałcchtać się, prikatułti 387. 
Nalecić, priliekti,. Naleciało 

much, priliekia musu. 
Nałęcz, abrusas. 
Naleczyć, prigydyti 
Naledz, antgulti. 
Nalegać, skatinti. 
Nalegać się, ob. należeć się, pri

sigulieti388. 
Naleganie, skatinimas. 
Naległość, priguliejimas, ob. 

właściwość. 

Naległy, prigulis, ob. właściwy. 
Nalękać się, nugąstauti, prisibi

joti. 
Nalepa, muris, kakalo arba pe

cziaus muris. li 
III 31] Nalepić, prikibyti389, ap

kibyti. 
Nalcpszy, najlepszy, od lepszy, 

łabiausis, geriausis. 



Naleść, rasti. 
Nalesnik390, nalesniki. 
Nalewać, ob. nalać. 
Nalewacz, pyliejas. 
Nalewaczka, pylieja. 
~Nalewanie, pylimas, goźimas. 
! Nalewajka, ob. nałewacz. 
I Nalewalny, piłamasis 
Naleweczka, kipaJis, kipeJis. 
Nalewka, kipis 
Nalcźc,. ob. znaleźć, rasti 391 . 
Na łcźca, radicjas. 
Nalcźcć, priderieti, prigulieti. 
Nałeźeć siq (od lcźeć) prisigu-

lieti. 
Nałeźenie, prideriejimas, prigu-

liejimas. 
Naleziciel, ob. należca, znależca, 
Nalezicielka, radieja. 
Nalezienie, radimas, ob. znale

zienie. 
Nalczionek, ob. podrzutek, ras

tinys392, 
Nalezisty, ob. naleźny, randa-

n1as, 
Nalczne, radybas. 
Naleznik, radiejas, rastojas. 
Naleźność, priguliejimas, pridc-

ricjimas, ob. należytość 
Należny, prigu1is393, priderąs. li 
[II 32] Nalezny, randamas. 
Naleźyć, ob. należeć, prigulicti, 

priderieti394. 
Należycie, prigulintcj, prideran

tej, arba prideranczej395. 
Należytość, prigulicjimas, pridc

ricjimas. 
Nalcżyty396, prigulis, priderąs. 

Nałgać, primałouti. 

Nalichwić, pripałukinti397. 
Naliczck, ob. misiorka. 

368 Z. dąktis prir. vćliau. 
369 Z. apdęgti prir. veliau. 
370 S. Ropel. Nakrywacz. 
371 Z-iai dengiejas, stegiejas prir. veliau. 
372 Z-iai arba stegimas prir. veliau. 
373 Prad. rasyti dąk, bet istaisyta. 
374 Tais. iS Nakrzeszyć. 
375 Z. pakrajpyti prir. vćliau. Z. dalis 

-krajpyti \trp. tarp cilucią 
376 L z. pakrejpimas raidć j \trp. vćliau. 
377 L z. pakrejptas raide j \trp. veliau. 
378 Z-iai prikrauti, prikrawinieti prir. 

vćliau. 

379 IS tikn1j4 parasyta irugugti, bet 
virs pirmosios g parasyta r, tad tarsi 
rcikćt4 skaityti irurugti, taciau turbat 
noreta parasyti irugti. 

380 Z. apgyżti prir. veliau. 
381 Z-iai słUgouti, krauti prir. veliau. 
382 Prad. rasyti nusłu, bet iStaisyta. 
383 Prad. rasyti nadn, bet istaisyta, vel 

imta rasyti nadłamyn, bet vel iStaisyta. 
384 Z. prisiłakstyti prir. vćliau. 
385 Z. radininys prir. veliau. Jis prade

tas rasyti radiej, bet istaisytas; turbut 
norćta parasyti radinys. 

386 Tais. iS prisiłąndzioti. 
387 Z. prikatułti prir. veliau. 
388 Z. prisigulieti prir. veliau. 
389 Prad. rasyti priky, bet iStaisyta. 
390 Tais. is Nalesniki. 
391 Z. rasti prir. vcliau. 
392 Z. rastinys prir. veliau. 
393 Prad. rasyti pi, bet iStaisyta. 
394 Z-iai prigulieti, priderieti prir. ve-

li au. 
395 Z-iai arba prideranczej prir. vćliau. 
396 Prad. rasyti Naletm(?), bet iStaisy-

ta. 
397 Z. pripatukinti prir. vcliau. 
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Naliczyć, antskajtyti. 
Nalizać się, prisiłajżyti398. 
Nałodzny, eldinis. 
Nałog, iprotis. paprotis. 
Nałogowy, ipratis399, papratis. 
Nałoić100, aptaukitti, aptaukin-

ti101. 

Nałoketnik, ob. narękawek. 
Nałom, pałużimas. 

Nałoń, ob. naton, natonie, nało

nie, ob. nałęcz. 
Nałotrować się, prisiła tra woti102. 
Nałowić, prigaudyti, priżwejoti, 

żuwifi. 

Nałoźenie, antdiejimas, antdie-
lis103. 

Nałożnica, gułowe, 

Nałoznictwo, nałożenstwo, 

Nałoźniczy, gułowinis101 . 
Nałoźnik, gułowas405. 
Nałoźny, papratis. 
Nałożoi1y, prikrautas, pridietas. 
Nałoźyć, ob. nakładać. li 
[II 331 Naludnić, 
Nałupać, priskaldyti medziU, 

akminl't106. 
Nałupie, prigrijti grobio. 
Nalutować, ob. lutować, litawo

ti 107. 
Nam,mums 
Namacać, antcziupnoti, antcziu

poti, antgrebti. 
Namacalnie, apgrebari.1aj. 
Namacah1ość108, <regemas. > ap

czupiniejimas109. 
Namacalny, apgrebamas, ap

czi u pnojema s11 0. 
Namachać, primojutim. 
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Namachlować, 

Namącić, pridrumsti, priursz
ti 112. 

Namaczać, pamirkyti, paszła
pinti113. 

Namaczanie, pamirkimas, pa-
szłapinimas114. 

Namączyć, primiltinti. 
Namagać, ługoti 
Namakać, jiszlapti, na moknąc, 

suszłapti. 

Namakanie, jiszłapimas . 

Namalować, pritieploti, primale
woti. 

Namarło, ob. namrzeć. primi
rio11s. 

Namarszczyć, surukszłoti, su
raukti. ob marszczyć, ruksz
łoti, raukyti, marszczyć się, 

raukyties. 
Namartwić416, siełwartinti, ru

pinti, namartwić się prisiru
pinti. 

Namarznąc, jiszalti, priszalti117. 
Namaścić, ob. namaszczać, pa

tepti118. 
Namaslić, suswiestinti, apswies

tinti. 
Namaszczać, patepti. li 
[II 34] Namaszczenie, patepi-

mas. 
Namaszczeniec, ob. pomazaniec, 
Namawiać, parkalbieti, 
Namawiacz, parkalbictojas. 
Namawianie, parkalbiejimas, ob. 

namówienie. 
Namazać, patcpti. 
Namazanie, patepimas, ob. po-



mazanie. 
Namdlały"19, priguris420, prial

pis121. 

Namdlcć, namdlcwać, prigt1rti, 
apgurti, pasilpti, apa1pti422. 

Namdlić, ob. namdlcć. 
Namęczyć, priwarginti, nam~-

czyć się, prisiwargti. · 
Namglić, apmigłoti. 

Namiąć, pagniaużyti423 . 
Namiałszy, najmiałszy, smul-

kiausis. 
Namianować, prawarduti. 
Namiast, ob. zamiast, miasto, 

wietoj' 421
• 

Namiastek, ob. namiestnik. 
Namiatać, ob. namiotać, priszłi't

ti 425_ 

Namiękać, namięknąć, pramink
szti. 

Namięknie, praminksztimas. 
Namieniać, prikiesti, arba pri

kijsti, paminieti426. 
Namieniony, ob. pomieniony, 

pan\inietas427. 
Namierznąc, apkyricti. 
Namierzwić, prikrejkti, priursz

ti. 
Namierzył, antmicrawo, antsej

kiejo, ob. mierzyć. 
Namieść, ob. namiatać. 
Namiejścić, iwictauti, iwietu

ti428. li 
[II 35] Namiesnictwo, wietiny

be, uriedieje. 
~ Namiestnik429, wietinykas. u

riedas. 
1 Namicstniczy"30, wietinykinis. 

Namiestnikowski431 , ob. Namies
tniczy. 

Namiestnykowstwo"32, ob. Na
miestnictwo. 

398 2. taisytas. 
399 Tais. is iprates. 
400 Buvo parasyta su I, bet veliau prir. 

\strifasis~ brOksnelis. 
401 2. aptaukinti prir. veliau. 
402 2. prisilatrawoti prir. veliau. 
403 2. antdielis prir. veliau. 
404 2. gulowinis prir. vetiau. 
405 Z. gulowas prir. vćliau. 
406 2. akminu prir. veliau. 
407 Z. litawoti prir. veliau. 
408 Vćliau tais. iS Nacacalność. 
409 2. regemas iSbr., o apczupiniejimas 

prir. veliau. 
410 Z. apcziupnojemas prir. veliau. 
411 Z. primojuti prir. veliau. 
412 Z. priurszti prir. veliau. 
413 2. paszlapinli prir. vcliau. 
414 Z. paszlapinimas prir. veliau. 
415 Z. primirio prir. veliau. 
416 Tais. is Martwić. 

417 2. priszalti prir. veliau. 
418 Z. patepti prir. veliau. 
419 ltrp. d. 

420 Tais. is prigures. 
421 2 . prialpis prir. veliau. 
422 Z-iai pasilpti, apalpti prir. vćliau. 2. 

dalis -alpti \trp. tarp eiluciq. 
423 Z. pagniaużyti prir. vćliau. 
424 Z. wietoj' prir. vCliau. 
425 Z. priszl1W prir. veliau. 
426 Z. paminieti prir. veliau. 
427 Z. paminietas prir. veliau. 
428 2. iwietuti prir. vćliau. 
429 ltrp. t. 
430 ltrp. t. 
431 S. Ropcl. Namiestnikoski. 
432 S. Ropcl. Namiestnikostwo. 
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Namiestny, iwietinis. 
Namiestnikować433, wictauti, u

ricdauti. 
Namieszać, prijaugti, primajszy-

ti. 
Namieszkać się, jisigywcnti. 
Namiętnie, gejdulingaj. 
Namiętność, gejdulys434

• 

Namiqtny, gćjduJingas. 
Namigać się, prisimirkczioti, 

prisimosczioti. 
Namiłować się, prisimilicti, 
Nan1iocik, ob. namiotek, nome

telis. szietrelis, łapinele435 . 
Namiot, szictra, łapine. 
Namiatać, namieść, antszłUti, na

miatać, namiatać się, prisi
szłUti. 

Namiotck, ob. namiocik. 
Namiotniczy, szietrudirbiejas. 
I Namiotny, namiotowy, szietri-

nis. 
1 Namiotnyk436, szictrinykas. 
Namiotowy, ob. obozny 
Namknąć, namykać, ob. napom-

knąc, napomykać, namknąć 

się, <priminti, prisiminti.> pa
sitraukti437. 

Namleć, primalti. 
Namłócić, prikulti. 
Namłódszy, najmłódszy, jau

niausis. li 
[II 36] Namniejszy, ob. naj

mniejszy, maźiausis438 . 
Namnoźyć, padauginti, 
Namocz, namoczenie, primirki

mas. 
Nmnoczenie, imcrkimas. 
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Namoczyć, ob. namaczać. imer
kti439. 

Namodlić się, prisimclsti. 
Namoknąć, ob. namakać, su

szłapti, nuciużti410. 
Namokrzyć, paszłapinti, priszła

pinti441. 
Namordować, ob. namęczyć, 

namordować się, pri wargti, 
prisi warginti442. 

Namoscić, pagrysti, od umoscić, 
pomaścić ob. mościć443. 

Namotać, priwyti. 
Namowa, parkalbiejimas, sutari

mas, perkalbiejimas444. 
Namowca, parkalbietojas, per

kalbietojas445 
Namowić. ob. namawiać, namó

wienie, ob. namawianie, par
kalbicti, perkalbieti446. 

Namowka, parkalbietoja, per-
kalbietoja447. 

Nomownik448, ob. namowca. 
Namownie449, parkalbietinaj. 
Namowny, parkałbamas. 
Namozolić, nuwarginti, namo-

zolić się, nusiwarginti, 
Namrzcć się głodu, prialkti, 

paralkti, isstipti450. 
Namścić się, prisigijźti 

Namszeć, apkćrpieti, apmauro-
ti4s1. 

Namuł, ob. muł. dumblas452. 
Namulać, namulić, idumblinti453. 
Namulny, idumblinamas, idum-

bJintas, idumblytas454. 
Namurować, antmuryti. 
Namyć, pripłauti, priskalbti, pri-



trinkti, priwelieti455, t' 
[II 37] Namyć się, prisipłauti 456, 

prisiprausti, prisiskalbti457. 
Namydlić, ob. mydlić, primuj

lyti458. 
Namykać, napomknąć. 

Namysł, soumone, arba suomo
nia459, ~ be soumonęs. ką 

daryti460
. 

Nan1yslać się, namyslić się, pri
musti, pridumoti. primany
ti461. 

Namyslanie się, namyslenie się, 

primanymas, pridumojimas462. 
Namyslić się, ob. namysłać się. 
<Namyslić się, namyslać się.> 

Namyslnie, ob. rozmyslnie, ti-
cziomis, soumoningaj463. 

Namyslny, ob. rozmyslny, u
myslny. soumoninis464. 

Nan od na niego, ant jo, 
Nana, nańka, ob. niania, niańka, 

aukle. 
Nanęcić, ob. nęcić, prijunkinti465. 
Nanicbie, ob. podniebie. padan

ges466_ 

Nanieść, ob. nanosić, antnesz
ti467. 

Naniszczeć, prigajszti, ob. nisz-
czeć. 

Naniszczyć, prigajszinti. 
Nankin, nankinas, (drobe)468 

Nankinowy, nankininis. 

433 !;i vokabula ir S. Ropel. pateikta 
ne pagai abćcćlę. 

434 Vrp. j. 
435 2 -iai szietrelis, lapinele prir. 

436 S. Ropcl. Namiotnik. 
437 Z. pasitraukti prir. veliau. 
438 Z. maźiausis prir. vćliau. 
439 Z. imerkti prir. veliau. 
440 Z-iai susztapti, nuciużti prfr. veliau. 
441 Z. priszlapinti prir. veliau. 
442 Z. prisiwarginti prir. vćliał1. 
443 Prad. rasyti n, bet iStaisyta. 
444 Z-iai s1~tarimas, perkalbiejimas prir. 

vćliau. 

445 Z. perkalbietojas prir. vćliau. 
446 Z-iai parkalbieti, perkalbieti prir. ve-

liau. 
447 Z-iai parkalbietoja, perkalbietoja prir. 

vćliau. 

448 S. Ropel. Namownik. 
449 S. Ropel. vokabula Namownie yra 

prid Namownik. 
450 Z-iai paralkti, isstipti prir. veliau. 
4s1 Z. apmauroti prir. veliau. 
452 Z. dumblas prir. veliau. 
453 Z. idumblinti prir. veliau. 
454. Z-iai idumblinamas, idumblintas, i

dumblytas prir. veliau. 
455 Z. pritrinkti prir., z. priwelieti prir. 

vćliau. 

456 ~trp . sangrąfos dalelyte -si-. 
457 Z. prisiskalbti prir. veliau. 
458 Z. primujlyti prir. veliau. 
459 Tais. iS suomania. 
460 Tckstas soumone, arba suomonia, np. 

be soumonęs. ką daryti prir. veliau. Teks
tas ką daryti itrp. tarp eilucią 

461 Z-iai primusti, pridumoti. primanyti 
prir. veliau. 2. primanyti ttrp. tarp 
eiluci4. 

462 Z-iai primanymas, pridumojimas 
prir. vćliau. Z. dalis -dumojimas itrp. 
tarp eilucią 

463 2-iai ticziomis, soumoningaj prir. 
vćliau. 

464 Z. soumoninis prir. vćliau. 
465 2 . prijunkinti prir. veliau. 
466 Z. padanges prir. vćliau. 
467 2. antneszti prir. vćliau. 
468 Z. (drobe) prir. vćliau. 
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Nanośić, nanieść, pripydyti, pri
neszti, nanosić się prisipy
dyti169, prisineszioti. 

Na notować, prinata woti 470. 
Nanudzić, prisiilgieti, nanudzić 

się, 

Naobcinać, apgćnieti. 

Naobiecywać, priźadieti. 

Naobierać, priłasyti, pririnkti 471 . 
Naobracać się, prisisukinieti. 
Naobrywać, priskabyti, prirasz-

kyti172. li 
lII 38] Naobrzynać, pripjaustyti. 
Naocznie, regćmaj, akywajz

dcj173. 
Naodziać, ob. przyodziać, apda

ryti171. 
Naołtarzny, antałtorinis. 

Naopak, ob. opak. atgalej, atża-
garej17s. 

Naopowiadać, apipasakoti. 
Naorać, antarti. 
Naostatek476, ant gało, ob. osta

tek. 
Naostrzać177 naostrzyć, ob. o

strzyć, sugałąsti178. 
Napad, antpulis. ob. atak, na

tarcie. 
Napadać, napaść, antpulti, apni

kti. 
<Napadnienie, antpi'.1limas, apni

kimas.> 
Napadanie, antpulis, apniki

mas"79. 
Napadły, antpułtas, apniktas180. 
Napadnięcie, napadnienie, ant

pulimas, apnikimas. 
Napajać, ob. napoić, prigirdy-
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ti481 . 

Napakować, primurdyti, pri-
kimszti. 

Napalić, ikajtinti, ikurinti482. 
Napamiętać się, atsiminti. 
Napaplać, pritała woti. 
Naparczywie, ob. natarczywie. 
Naparczywość, ob. natarczy-

wość. 

Naparczywy, ob. natarczywy, 
Naparstek, pirsztukas. 
Naparstkowy, pirsztukinis. 
Naparstnica, pirsztt1kine483. 
Napartaczyć, <primajtoti,> priter-

Joti. li 
[II 39] Napartość, ob. naparczy

wość. 

Naparty, ob. napierać, antsto
tas1s1. 

Naparzać185, naparzyć, <nutwil-
kyti.> priszutinti486. 

Naparzchnąc, pripursti187. 
Na parzanie488, priszu tini mas489. 
Napaść, ob. napadać., antpulti, 

użnikti190. 
Napaść, <priganyti, pripenieti 

pekus arba gywolus.>491 

Napaść, od paść, priganyti., na
paść się, prisiganyti. 

Napasciwy, napastliwy, napast-
ny, 

Napasdź, napaść, ob. napadać. 
Napaskudzić, pribjaurioti. 
Napastliwy, ob. napasciwy, waj-

dingas, barningas192 

Napastniczo, wajdwilkingaj193. 
Napastniczy, wajdwilkinis191. 
Napastnik, wajdwilkis195. 



Napastny, ob. 496 napasciwy, 
Napastować, antpuldinieti497. 
Napastowanie, antpuldinieji-

1nas498. 

Napatrzyć się, prisiziurieti, pri
siwejzieti, prisimieklinti499. 

Napawać, prigirdyti, ob. poić 

ob. napoic, napawać się, pri
sigerti, papyti. !!P- papijo żia-
1nesoo_ 

Napawalny, prigirdomas501 . 
Napawanie, prigirdymas, papiji-

1nass02. 

Napchać, prikimszti. napychać, 

prikąmszyti. li 
III 40] Napchlić, pribłusinti. 
Napęcznieć, ob. pęczmec, pa

brinsti, pabrinksti503. 
Napęczyć, napuczyć, papfflmp

tiso4. 

Napęd, ob. napad, natarcie, po
gol1, 

Napędzać, antginti, <antiejti>505 

priginti506. priwaryti. 
Napędzanie, antginimas, priwa

rymas, prigimas507. 
Napędzić, ob. napędzać. 
Napęknąć, jisprokti, jisiźijbti, 

napęknięty, iplejsziejis508, iżij
btas509. 

469 V ćliau ttrp. sangrąfos dalelyte -si-. 
470 Z. prinatawoti prir. veliau. 
471 Tais. is prisifasyti, prisirinkti. 
472 Z. priraszkyti prir. veliau. 
473 Z. akywajzdej prir. veliau. 
474 Z. apdaryti prir. veliau. 
475 2-iai atgalej, atżagarej prir. vćliau. 
476 R. N tais. 

477 Tais. is Naostrzyć. 
478 Z. sugaląsti prir. veliau. 
479 Z. apnikimas prir. veliau. 
480 Z. apniktas prir. veliau. 
481 Z. prigirdyti prir. veliau. 
482 Z. ikurinti prir. veliau. 
483 Z. pirsztukine prir. veliau. 
484 Z. antstotas prir. veliau. 
485 Tais. iS Naparzyć. 
486 Z. nutwilkyti iSbr., o priszutinti 

prir. veliau. 
487 Z. pripursti prir. veliau. 
488 5i vokabula ir S. Ropel. pateikta 

ne pagai abecelę. 
489 Z. priszutinimas prir. veliau. 
490 2-iai antpulti, użnikti prir. vćliau. 
491 2-iai priganyti, pripenieti pekus arba 

gywolus prir. ir iSbr. veliau. 
492 2-iai wajdingas, barningas prir. ve-

liau. 
493 Z. wajdwilkingaj prir. veliau. 
494 Z. wajdwilkinis prir. veliau. 
495 Z. wajdwilkis prir. veliau. 
496 ttrp. ob. 
497 Z. antpuldinieti prir. veliau. 
498 2. antpuldiniejimas prir. veliau. 
499 Z. prisimieklinti prir. veliau. 
500 Tekstas prisigerti, papyti. np papijo 

żiame prir. veliau. 
501 Z. prigirdomas prir. veliau. 
502 Z-iai prigirdymas, papijimas prir. ve-

li au. 
503 2-iai pabrinsti, pabrinksti prir. ve-

liau. 
504 Z. papąmpti prir. veliau. 
505 Z. antiejti isbr. veliau: iS pradZitt 

iSbr. tik primoji i, tad norćta palikti z. 
antejti, bet is karto vel iSbr. visas z. 

506 I3uvo parasyta iginti, bet veliau iS 
priekio prir. pr. 

507 Z. prigimas prir. vćliau, turbo.t no
reta parasyti priginimas. Z. dalis -mas 
\trp. tarp eiluciq. 

508 V ćliau ta is. is iplejsziejęs. 
509 Z. iżijbtas prir. vćliau. 
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Napełniać, pripildyti. 
Napełnianie, napełnienie, pripil

dymas. 
Napełniony, pripildytas. ob. 

pełny, pełen. 
Naperzać się, naperzyć się, ob. 

zaperzyć się, patinti, papus
ti510. 

Napiąć, napinać, itępti. 

Napiątnować, napiętnować, jiźi

mieti, ob. nacechować. ob. 
piętnować. 

Napić, iszgćrti burgon, DJ2.511 isz
gierę uz deszimti musztU 
burgon. 

Napieć, prikepti. 
Napięcie, itępimas, ob. natęźe-

nic. 
Napieczętować, priźymieti, 

Napienić, priputoti. 51 2 

Napieprzeć, pripipirau ti513. 
Napierać, naprzeć, spausti, pri-

rcmti514. 
Naprzeć się515, ussipulti kokio 

da kto. li 
[II 41] Napiersien, napiersnik. 

antkrutinis516. 
Napierśny, krutinis517. 
Napierzać, napierzyć, apipłunk

sninti, pripłunksninti. 
Napierwej518, napierwszy. ob. 

pierwej, pierwszy, pirmiau
scjs19. 

Napicscić się, prisilcpinti520. 
Napiętek, użkulnis. 

Napiętny, ob. nadpiętny, użkul
ninis52 1. 

Napiętnować522, ob. napiątno-
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wać. 

N a piętrzyć, 
Napięty, itęptas, ob. napiąc. 
Napiewać, apgijdoti, ob. opie-

wać, ob. zaspiewać. 
Napijać się, prisigerti. 
Napiłować, nupielawoti, ob. pi-

łować. 

Napiły, prigieris523, ob. popiły. 
Napinać, ob. napiąć, itępti524. 
Napis, paraszas, iraszas, antra-

szas. 
Na pisać, paraszyti. 
Napisany, ob. pisany. paraszy

ta S'i;25. 
Napisne, użraszines, (mokes-

nis)526 
Napiszczeć się, prisicypti. 
Napitek, gierimas. 
Napłacić się, prisimokieti. 
Napłakać się, prisiwerkti, pns1-

gudrinti, prisiriekti, prisiklyk
ti, prisiżurnyti527. 

Napląsać się, prisiratouti. li 
[II 42] N apla tać, ob. napleść. 

pripinti. 
Napłatać, prieszastieti, priszas

tytis2s. 
Naplątać, pripajnioti. 
Na pła wić, ob. pławić, prinar

dyti, pripłudurinti529. 
Naplecznik, juosta balnine530. 
Napleść, naplatać, pripindinie-

tis31. 
Naplesnieć, pripelicti. 
Napletek, skurgalis532. 
Naplctowaty, ob. nieobrzezany. 
Napłodzić, priwejsti, priperie-



ti533. 

Napłoszyć, nugąndinti, ob. spło
szyć, przepłoszyć. 

Napluć, naplwać531, prispjaudy
ti, ob. plunąc, pluć. 

Naplugawić, pribjaurioti, ob. 
plugawić. 

Naplwać, ob. napluć. 

Napływ, antpłudimas. 

Napływać, napłynąć, antpłusti, 

ob. spływać. ob. nadpłynąć. 
Napocząć, napoczynać, pradieti, 

napoczęty, pradietas. 
Napoczęcie, pradiejimas. 
Napod, ob. pod. 
Napodworny, łaukinis535 . 
Napodziw, ob. podziw, stebuk-

lingajs36. 
Napogotowiu, ob. pogotowie, 

rangej, rangumas, rangybe537. 
Napoic, pagirdyti, ob. poić. 
Napój, gierimas. li 
[II 43] Napojenie, prigirdy-

mass3s. 

Napojny, napojowy539, gćrama
siss10. 

Napojony, prigirdytas, pagirdy
tas511 . 

Napół, napoły, pusiau. 
Napotny, łaukinis, ob. polny, po

lowy. 
Napominać, napomnieć, perser

gieti, parsergieti, pabausti542
• 

510 2-iai patinti, papusti prir. vćliau. 
Tekstas -ti, papusti \trp. tarp eilucią 

511 V ćliau itrp. np. 
512 Visas sis strnipsnis itrp. vćliau . 

513 Prad. rasyti pripir, bet iStaisyta. 
514 .Z. priremti prir. veliau. 
515 Tokios vokabulos S. Ropel. sioje 

victoje nera, o z-iai Naprzeć się cia pa
teikti prie vokabulos Napierać. 

516 .Z. antkrutinis prir. vćliau. R. r tais. 
517 V eliau prir. z. antkrutinis, bet is 

karto nubr. priesdelis ant-. 
518 Si vokabula ir S. Ropel. (Napierwe1) 

pateikta ne pagal abecelę. 
519 .Z. pirmiausej prir. veliau . .Z. dalis 

-miausej itrp. tarp eilucią 
520 .Z. prisilepinti prir. veliau. 
521 2. użkulninis prir. veliau. 
522 Si vokabula ir S. Ropel. pateikta 

nc pagai abecćlę. 
523 V ćliau tais. is prigieręs . 

524 Z. itępti prir. vćliau. 
525 Z. paraszytas prir. veliau. 
526 Z-iai użraszines, (mokesnis) prir. ve

liau. 
527 .Z-iai prisigudrinti, prisiriekti, prisi

klykti, prisiżurnyti prir. veliau. Tekstas 
-riekti, prisiklykti, prisiżurnyti \trp. tarp 
eilucią 

528 Z-iai prieszastieti, priszastyti prir. 
veliau. 

529 .Z-iai prinardyti, pripłudurinti prir. 
vćliau; pirmasis buvo parasytas nardyti, 
bet is karto prir. priesd. pri-. 

530 2-iai juosta balnine prir. vćliau. 
531 2. pripindinieti prir. veliau. 
532 2. skurgalis prir. veliau. 
533 Z. priperieti prir. veliau. 
534 Pirmoji a \trp. 
535 2. łaukinis prir. vćliau. 
536 2. stebuklingaj prir. veliau. 
537 2 -iai rangej, rangumas, rangybe prir. 

veliau . .Z. rangybe tais. iS rangybę. 
538 Tais. is prigirdimas. 
539 Tais. is napojony. 
540 2. geramasis prir. vćliau. 
541 2-iai prigirdytas, pagirdytas prir. ve

liau. 
542 2 -iai persergieti, parsergieti, pabausti 

prir. vćliau. 2. pabausti \trp. tarp eiluCią 
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Napominanie543, napomnienie, 
persergiejimas, baudimas, pa
baudimas544. 

Napominacz545, baudiejas546. 
Napominalny, baudąs547. 
Napomknąć, napomykać, pri-

n1inti548. 
Napomknienie, ob. napomknąc. 

prim i n i ma s549. 
Napomocny, gćłbąs550. 
Napor, grustis551 . 
Naporczywie, napornie ob. na

tarczywie, grustina;s52. 
<Naporczywie, napornie, ob. na

tarczywie.>553 
Naporczywy554, naporny, ob. na

tarczywy, grudąs555 . 
Naporuczać, pawesti kam rejka

łą ar darbą, pak la u ti5s6. 
Naposełać557, issiuntiniefr558. 
Naposledniejszy, ob. poslcdni. 

paskuciausis5s9. 
Naposmiewać się, ob. nasmie
wać się. tyczioties560. 

Napotkać, napotykać. ob. spot-
kać, su tikti 561 . 

Napotem562, ob. potem. 
Napowiadać, pripasakoti563, 
Napowietrzny, orinis564. 
Napowtarzać, napowtarzać się, 

a tkartoti, atwejoti, <atsi> pri
sikartoti565, prisiatwejuti566. li 

[Il 44] Napoźyczać, ob. rozpo
życzyć. 

Naprać, priskalbti, priwelieti567, 
naprać się, prisiskalbti, prisi-
welieti568. ' 

Nagracować si~569 , ob. spraco-
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wać się, prisigręsti570, 
Napragnąć się, prisitrokszti571 . 
Naprasno, naprasny, ob. na

prózno, naproźny, wełtuj572. 
Naprasować, ob. prasować, pri

prosawoti573. 
Naprasować się, prisiprosawo

tis74. 
Napraszczać, ob. naprosić, pri

kwiesfr575. 
Napraw, naprawa, ob. nieumy-

ślnie, netycziomis, nety-
czioms576. 

Naprawa, ob. poprawa, patajsi
mas. metawojimos. ~ dajk
tas tajsos, źmogus metawo
ies577. 

Naprawca, naprawiacz, napra
wicie}, patajsytojas578, 

Naprawiać, naprawić, patajsyti, 
metaodinti579. 

Naprawiacz, ob. naprawca 
Naprawianie, naprawienie, pa-

ta jsymas580. 
Naprawicicl, ob. naprawca. 
Naprawka, patajsymas maźas581 . 
Naprawnie582, pa tajsomaj583. 
Naprawność, patajsomumas581. 
Naprawny, patajsomas. 
Napraźyć, prispirgyti 
Napręźać, napręzyc, stiepti585, 

ob. wypręźać się, stajpyties, 
rąźouties. 

Naproscić, napraszczać, patijsin-
ti. arba patiesinti. · 

Naprósić586, napraszać, pripra
szyti, prikwiesti. 

Naproszyć, prikratyti, pridul-



kinti587. li 
[II 45] Naprowadzać, naprowa-

. • t•588 b dzić, antwestt, pnwes t . o 
pociągnąc. 

, , 589 łt •590 Naproze, naprozno , we UJ . 
. b , 591 Naprozno, o . prozne . 

Naproźny, ob. proźny, welti
nis592. 

Napryskać, apszłakstyti. apdra-
. k t•593 pstyh, aptasz y 1 • 

Naprząść, priwerpti. 
Naprzeć, ob. napierać, prisuk

tis91. 

Naprzeciw, naprzeciwko, prisz. 
Naprzeciwko, ob. naprzeciw, 

priszajs595. 

543 Tais. is Napomnienie. 
544 2-iai persergiejimas, baudimas, pa

baudimas prir. veliau. Tekstas -dimas, pa
baudimas \trp. tarp eiluciq. 

545 5i bei tolesne voka bul os ir S. Ro-
pel. pateiktos ne pagai abecclę. 

546 2. baudiejas prir. veliau. 
547 2. 1Ja udqs prir. veliau. 
548 2. priminti prir. veliau. 
549 2. priminimas prir. vćliau. 
550 2. gilbqs prir. vćliau. 
551 2. grustis prir. veliau. 
552 2. grustinaj prir. veliau. 
553 Visas sis straipsnis isbr. vełiau. 
554 Tais. iS Naporczywie. 
555 2. grudqs prir. veliau. R. u tais.(?) 
556 Tekstas pawesti kam rejkalq ar darbq, 

paklauti prir. veliau. Paskutinio z-io da
lis -ti \trp . tarp eiluciq. 

557 V cli au tais. is Noposelać . 

558 Z. issiuntinieti prir. veliau. 
559 Z. paskuciausis prir. veliau. 
560 2. tyczioties prir. vcliau. 
561 Z. s1itikti prir. veliau. 

562 5i vokabula ir S. Ropel. (Napotem) 
pateikta ne pagai abecelę. Tais. is 
Napotym . 

563 2. pripasakoti prir. veliau. 
564 2 . orinis prir. vełiau. 
565 Vrp. sangrąfos dalelyte -si- . 
566 Z-iai atkartoti, atwejoti, <atsi> prisi

kartoti, prisiatwejuti prir. veliau. 
567 2. priwelieti itrp. veliau. 
568 Z. prisiwelieti prir. veliau. 2. dalis 

-welieti itrp. tarp eiluciq. 
569 S. Ropel. Napracować się. 
570 Z. prisigręsti prir. veliau. 
571 2. prisitrokszti prir. veliau. 
572 Z. we/tuj prir. veliau. 2. dalis -tuj 

\trp. tarp eiluciq. 
573 Z. priprosawoti prir. veliau. 
574 Z. prisiprosawoti prir. veliau. 
575 2. prikwiesti prir. veliau. 
576 2 -iai netycziomis, netyczioms prir. 

vćliau. 2. netyczioms itrp. tarp eiluciq. 
577 Tekstas patajsimas. metawojimos. np. 

dajktas tajsos, źmogus metawoies prir. ve
liau. 2-iai np. dajktas tajsos, źmogus meta
woies \trp. tarp eiluciq. 

578 Z. patajsytojas prir. veliau. 
579 Z. metaodinti prir. veliau. 
580 Z. patajsymas prir. veliau. 
581 Tekstas patajsymas maźas prir. ve-

liau. 
582 Z. galas taisytas. 
583 Z. patajsomaj prir. veliau. 
584 Z. patajsomumas prir. veliau. 
585 2. stiepti \trp. vcliau. 
586 2. galas taisytas. 
587 Z. pridulkinti prir. veliau. 
588 Uuvo parasyta iwesti, bet veliau 

prir. pr. 
589 Z. galas taisytas. 
590 2. weltuj prir. veliau. 
591 V eliau ta is. iS proźno . 

592 Z. weltinis prir. vćliau. 
593 2-iai apdrapstyti, aptaszkyti prir. ve

liau. 
594 2. pris1ikti prir. veliau. 
595 2. priszajs prir. veliau. 
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Naprzeciwległy, ob. przeciwleg
ły. priszgulis596. 

Naprzek, ob. poprzek, skersaj597. 
Naprzekarzać się, ob. przeka

rzać się. 

N a przemianległy, 
Naprzemian598, na przemiany, 

priszupriszajs gulis599. 
Naprzemianość, 

Naprzemianny, 
Naprzód, pirmu. 
Naprztykać600 komu oczy, pri

pursłoti akys, regemaj abydy
ti arba akywajzdoj' abydyti 
ką601. 

Naprzyczyniać, pridaryti602. 
Naprzyjmować, prisąmdyti. 

Naprzykrzać się, naprzykrzyć 

się, nubosti603. 
Naprzykrzanie się, nubostis604. 
Naprzykrzenie, nubostis605. 
<Naprzykrzenie,>606 li 
[II 46] Naprzykrzoność, nubostu

mas, ikyriejimas607. 
Naprzykrzony, ob. uprzykrzony, 

nubosrus, ikyrus608 

Naprzymawiać, prikalbieti609. 
Naprzyrzekać, priżadieti61 0 . 
Naprzywozić, priweżti611 . 
Napsotać, <prigadinti.>612 

Napsować, napsuć, prigadinti613. 
Napuchać, napuchnąć, antpus-

ti614. 
Napuchać, napuchnąć, pripusti, 

papusti615 

Napuchło, paputusej, paputu
sej616. 

Napuchłość, <paputimas,> putmi-
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nis617. 

Napuchły, paputis, priputis618. 
Napuchnąc, ob. napuchać. 
Napuchnienie, priputimas. 
Napudrować, pripuderieti619. 
Napukać się, prisikłabinti620. 
Napuscić, ob. napuszczać, ant-

lejsti, ilejsti621. 
Napustoszyć, priterioti622, 
Napuszać, ob. napuszyć. pakiogż

dinti, papurinti623. 
Napuszczać, ob624 napuścić. 
Napuszczanie, napuszczenie, ant

lejdimas, ilejdimas625. 
Napuszenie, pakiogżdinimas. pa

purimas626 
Napuszony, papuris, pakiogż-

dis627. 
Napuszyć, papurinti628. 
Napuszysto, pakieżdinaj629 . li 
[II 47] Napuszystość, pakiegżdi

mas, supurimas630. 
Napuszysty, ob. nadęty. putłotas, 

papuris, paszi uris631. 
Napużać, igandinti632. 
Napylić, pridulkinti. 
Napytać się, prisikłausti. 

Narąbać, prikirsti, prirantyti633. 
Narąbanie, prikirtimas, priranty-

mas634. 
Narabiać, ob. nadrabiać. ob. na

robić, patajkauti. tingiejimuj at
siduti635. 

Narachować, prisirgti636. 
Narada, ob. rada. obrada. duma, 

sutarimas637. 
Naradzać się, pasiterauti. 
Naradzanie638 się, pasiterawimas. 

Naradzić się, ob. naradzać się. te-
rauties639. 

Narajać, ob. raić. 
Narajanie, ob. rajenie 
Naramiennik, naramnik, gobie, 

riedykłas motriszkuju <nu> ~ 
verba apsigobti640

• 

Naramienny, 
Naranić, iżejsti641 . 
Narastać, narosnąc, narość, ant

augti. 
Narastanie, antaugimas642. 
Naraszczać, naroscić, antaugin

ti643. 

596 2. priszgulis prir. veliau. 
597 2. skirsaj prir. veliau. 
598 Si vokabula ir S. Ropel. pateikta 

ne pagal abecelę. 
599 2. gulis prir. veliau. 
600 ~trp . t. 
601 Tekstas regemaj abydyti arba akywaj

zdoj' abydyti ką prir. veliau. 2-iai abydyt i 
arba akywajzdoj' abydyti ką łtrp. tarp eilu
cią 

602 2. pridaryti prir. veliau. 
603 2. nubosti prir. veliau. 
604 2. nubostis prir. veliau. 
605 2. nubostis prir. veliau. 
606 2. Naprzykrzenie iSbr. veliau. 
607 2-iai nubostumas, ikyriejimas prir. 

veliau. 
608 2-iai nubostus, ikyrits prir. veliau. 
609 2. prikalbieti prir. veliau. 
61 0 2. priżadiet i prir. veliau. 
611 2. priweżti prir. veliau. 
612 2. prigadinti ir prir., ir iSbrauktas 

veliau. 
613 2 . prigadinti prir. veliau. 
614 2 . antpusti prir. veliau. Pirrnoji t 

\trp. 
615 2-iai pripustź, papusti prir. veliau. 

61 6 2 . paputusej prir. veliau. 
617 Veliau prir. z. paputimas, bet iS kar

to iSbr. ir prir. putminis. 2 . putminis 
prad. rasyti putn, bet istaisytas. 

618 2-iai paputis, priputis prir. veliau. 
619 2. pripuderieti prir. veliau. 
620 2. prisiklabinti prir. veliau. 
621 2-iai antlejsti, ilejsti prir. veliau. 

Z-io antlejsti pirmoji t łtrp. 
622 Z. priterioti prir. veliau. 
623 Z-iai pakiogżdinti, papurinti prir. ve

liau. Pirmasis prad. rasyti pakioz, bet iS
taisytas. 

624 Veliau ttrp. ob. 
625 Z-iai antlejdimas, ilejdimas prir. ve-

liau. 
626 Z-iai pakiogżdinimas . papurimas prir. 

veliau. 
627 2-iai papuris, pakiogżdis prir. veliau. 
628 2. papurinti prir. veliau. 
629 2 . pakieżdinaj prir. veliau. 
630 2-iai pakiegżdimas, supurimas prir. 

veliau. Pirrnasis prad. rasyti pakież, bet 
iStaisytas. 

631 2-iai putlotas, papuris , pasziuris prir. 
veliau. 

632 Z. igandinti prir. veliau. 
633 Z-iai prikirsti, prirantyti prir. veliau. 
634 2-iai prikirtimas, prirantymas prir. 

veliau. 
635 Tekstas patajkauti. tingiejimuj atsidu

ti prir. veliau. 2-iai ting iejimuj atsiduti 
\trp. tarp eiluCitt. 

636 2. prisirgti prir. veliau. 
637 2-iai duma, sutarimas prir. veliau. 
638 Tais. iS Naradzenie. 
639 2. terauties prir. veliau. 
640 Tekstas gobie, riedyklas motriszkuju 

mw a verba apsigobti prir. veliau. IS tik
r4j4 parasyta riedyklas motriszkuju, gobie 
[. .. ], bet du pirrnieji z-iai virsuj pazymeti 
skaiciuku 2, o gobie - 1. Tekstas -kuju 
mw a verba apsigobti ttrp. tarp eilucitt. 

641 2 . iżejsti prir. veliau. 
642 2 . antaugimas prir. veliau. 
643 Z. antaugintź prir. veliau. 
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Naraz, ob. raz, wiem) kartu, y_ 
wenkartu644

• 

Naraźać, narazić, 

Narażanie, naraźenie. 645 

Narażanie się, narażenie się, 

Naraznie, patoget6. 
Narazność, patogumas647. li 
[II 48] Naraźny, patogus648. 
Narcys, bałtoje lelije649. 
Narcysek, bałtoje lelijele650. 
Narcysowy, bałtosios lelijos651 . 
Narda, ob. spikanard652, nardas653. 
Nard uszek, 
Nardowy654, 
Nardzewieć, aprudieti.655 

Narębnie656, ob. opacznie, wspak, 
atgalej. atżagarej657. 

Narębny, ob. opaczny, atżaga
rus65s. 

Naręcze, kliebys szieno, sziaudu, 
medziu. 

Naręcznie, parankiuj. 
Naręcznik, pasajtas, rankos pasaj-

tas. 
Naręczny, parankus659. 
Narobić, pridirbti; pridaryti660. 
Naroczysto, abstej, gausej, skal-

sej661 

Naroczysty, abstus, skałsus, gau
sus662. 

Narod, ob. urodzenie. ob. ród, ob. 
rodzaj. ob. lud, tauta663, 

Narodek, tautele664. 
Narodny, ob. narodowy, gintinis, 

tau tinis665. 
Narodobójstwo, tautżude666 . 
Narodowieć, ob. rodak, ziomek, 

spółrodak, spółziomek, pl. na-
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rodowcy, musiszkis, pl. mu
siszkej667. 

Narodowo, ob. narodowy, tautin-
gaj66s. 

Narodowość, tautybe669. 
Narodowy, tautinis670. 
Narodzki, tautingas671 . 
Narodztwo, tautumas672. li 
[II 49]673 Narodzenie, ob. urodze-

nie, gimimas674. 
Narodzić, gimdyti, perieti675. 
Narodzić się, gimti676. 
Narodzienczy677, gimtasis678. 
Narodziny, gimtuwes. 
Norościć679, naraszcać, 
Narosl, narost, antauga. 
Narosnąć, narość, ob. narastać, 

antaugti680. 
Narost, ob. narosl. 
Narostowy, antauginis681 . 
Narow, nirtimas682. 
Narowić, nirtinti. 
Narowić się, apnirsti. 
Narowisty, nirstus683. 
Narownać, narownywać684, paly-

ginti. 
Narownanie, palyginimas. 
Narowni, polyglima685. 
~ Narożnie, kertietaj, susparej686

• 

l Narożnica, kertie, kerczia, kam-
pas 

Narożnik, kertinis akmu. arba687 

susparinis688. 
Naroźnikowy, kertinis. 
Naroźny, kertinis, kampinis, su

sparinis689. 

Narozswiecać, iszrejkszti. 
Naroztwarzać, praskijsti winą690. 

Nart, ob. narty, ledżinga, pl. lend
źingas691. li 

[II 50] Nartnik, ledżinginykas. 
Narty, ledżingas, ob. kosie, łyż-

wa. 
Narumienić się, prisiraudsti692. 
Naruszać, naruszyć, pagadinti. 
N aruszalność„ pagadinimas. 
~ Naruszanie, pagadinimas693. 
l Naruszalny, pagadinamas. 

644 Tekstas wienu kartu, v wenkartu 
prir. veliau. 

645 Suvo parasytas dar vienas z., bet 
iSskustas. 

646 Z. patogej prir. veliau. 
647 Z. patogumas prir. veliau. 
648 Z. patogus prir. veliau. 
649 2-iai battoje Ielije prir. veliau. Z. Ie-

lije tais. iS lelijele. 
650 Z-iai baltoje Ielijele prir. veliau. 
651 Z-iai battosios lelijos prir. veliau. 
652 Tais. is spikonard. 
653 Z. nardas prir. veliau. 
654 5i vokabula ir S. Ropel. pateikta ne 

pagal abecelę. 
655 Visas sis straipsnis itrp. veliau. 
656 R. r taisyta. 
657 Z-iai atgalej. atżagarej prir. veliau. 
658 2. atżagarus prir. veliau. 
659 2. parankUs prir. veliau. 
660 Z-iai pridirbti, pridaryti prir. veliau. 
661 Z-iai abstej, gausej, skalsej prir. ve-

liau. 
662 Z-iai abstus, skałsus, gausus prir. ve-

liau. 
663 Z. tauta prir. veliau. 
664 Z. tautele prir. veliau. 
665 2-iai gintinis, tautinis prir. veliau. 
666 Z. tautżude prir. veliau. 
667 2-iai musiszkis, pl. musiszkej prir. 

veliau. 
668 Z. tautingaj prir. veliau. 

669 2. tautybe prir. veliau. 
670 Z. tautinis prir. veliau. 
671 Z. tautingas prir. veliau. 
672 2. tautumas prir. veliau. 
673 5io psl. desiniame virsutiniame 

kampe yra S. Dauk. piestuku pazymetas 
skaicius 3 - tai lanko numeris. 5is trecia
sis lankas S. Dauk. imtas nuo penktos ei
lutes rasyti kiek blyskesniu rasalu, tad 
del parySkejusio kontrasto tas taisymlł 

sluoksnis, kuris 1-ajarne ir 2-ajame lan
kuose tebuvo aiskinamas prir. veliau, cia 
jau imtas komentuoti prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

674 Z. gimimas prir. veliau. 
675 Z-iai gimdyti, perieti prir. veliau. 
676 Z. gimti prir. veliau. 
677 Prad. rasyti Narodzieny, bet iStaisyta. 
678 Z. gimtasis prir. veliau. 
679 S. Ropel. Narościć. 
680 Z. antaugti prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
681 Z. antauginis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
682 Z. nirtimas prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
683 Diakritikas virs u prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
684 Prad. rasyti nas, bet iStaisyta. 
685 Diakritikas virs u prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
686 Z. susparej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
687 Prad. rasyti ab(?), bet iStaisyta. 
688 Z-iai arba susparinis prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
689 Z. susparinis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
690 Z-iai praskijsti winą prir. veliau, 

tarnsesniu rasalu. 
691 Z-iai ledżinga, pl. lendźingas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. Turbfit noreta 
parasyti ledźingas, ne lendźingas. 

692 itrp. d. 
693 Z. galas taisytas veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
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eopieas, ra.at.; amrle, •· 2 l• Ticbe, 
•. 2,. 

N.u.ČD 1 oou, '· •· aalioo, •./. 
genl, 1./. Pr11.'ll'o ncroJO~, Je droit 
du gPn1, Jc:1 oalioo1. Szonouroė, 
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,..ioler \e c.iroil de. gcn•. Tro.ltt•t o 
pr11111i~ ndr11Jo"1111 tnicė du droiL det 
guit. - fit./am. Jr.rOil ""'~zy. Ia 
ceol moatooolčre . =· aat1uace, l, 
/. e1lr•cliou1 1.f.-Ce 1eo1 a tieilli, 
ob. Uanozou. =, maiaoo, '· /. ra. 
mille, 1, /. - il a Tieilli, oh. ROD. 
=,/r1m. ceare, '· "'· r1111mill~, 1. /. 

e1pėce, 1. f. lforOJ l•rizlii, l'u~ėce 
bomaiae, ob. R6o.- ob. Roozu.=, 
fam. monde, '· m, Co to• noror/u. 
byio ! qu.e de moo-ie i1 ! •T•il IA ! 
06. Lun. 

N1noD1111:, D1U, 1. m, (ilim. de 
N1&60), pelile utioe1 /. pclit pt-:a
ple, m. 

,NuootcT, A,~, ob. N1aonowY. 
Nu.oooeŪJITW0 1 &, 1. n. crime 

de lr1e-aatioa, m. - •tlenlat & l'io
dėpeodauce d"uue oa1i.oa, m. 

Nuooowu.e, 11rc.a„ 1. °'· comp•
lfta te-, 1. 111. oi. Ron...s, Zto».n, 
Srtiuoū&'C, StŪl.zta..n. - p•rt fr, 
• li' pl . .N'.ilūDOWCT_, n•ticm:uu, "· „ . 
pl ... (pa„ eppu. a Eira_n~1'•). 

N11ooon-o, •tk, oalionalcmenL 
•i. N.i,ao:DOWT. 

N.uonowosė, šc1, 1. Į. naliou.li
tė, 1. f. N11rorlour11iė 11uza ni~ 
~r,Mr#, no1r-e ųtiou• li tė D~ pcirir.1. 
pi1. „"idr11tl.ot11or'č moi~ 1it rn~ 
c.AoUtųė tll•io po Mlr•eic ni.rpo
tll,&lohr\ la :uitionalitii d' an peu~l2 
pųt PT•itre. lcro;~mr• i •on iml.ė
ptncla:n.c:iri. Cu.Ay „.„o./•troi~1·, Jė 
Cllraclėre di1tiuctif. ln c1.r.11clėres dia
tinctif1 d'ųue 01.t:ooalit~. 

NuQD('lw-t, 4 1 t,. oalir.aal, ale ; dt 
l& natioa.. Dac.4, ~lt..rc l l4r, Aottor 
„roJ.111), e.-p.n l1 c:anctčre, bonuctu 
natlan.al. Pot!p;,-r.i, lllny•y11t11;, 

NAR 
utr~ym•ė Aonor n•r•tloury, ~onta. 
nir l'booueul' de H n11tioo. Swi~to 
narodow~, uro,z.y~toiė na.rodo11•, 
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Naruszenie, pagadinimas. 
Naruszyć, ob. naruszać. 
Naruszyciel, pagadintojas. 
Narwać, priskabyti, priraszkyti694. 
Narybek, żuwinyczia, prudas. 695 

Narybiać, narybić, priżuwinti, ji-
źuwinti. 

Narybienie, priźuwinimas, iżuwi-
nimas696. 

Narybny, priżuwintas, jiżuwintas. 
Naryć, priknisti, ob. ryć. 
Narychtować, nutajsyti. 
Narychtowanie, nutajsymas. 
Naryczyć się, prisikriokti. 
~ Narysować < się>, nubrajżyti697 

l Narys, nubrajżymas698. 
Narząd, ob. rzęd. uburda699. 
Narządzać, narządzić, pariedyti, 

patijkti7°0, patajsyti. narządzić 
się, pasitajsyti, pasitijkti7°1. 

Narządzanie702, narządzenie, pa
tajsimas, pariedymas703. ob. 
przygotowanie. 

Narządzić, ob. narządzać. 
Narządzicie!, patajsytojas, <patij

kiejas>, patijkiejas, pariedyto
jas704. li 

[II 51] Narządzony, patijktas, ob. 
przygotowany. 

Narzanek, narzaniec, 
Narzeć, apkalbieti, arba priżadie

ti, ob. przyrzeć. 
Narzecze, souka, !lQ:_ kałbos sou-

ka1os. 
Narzeczenie, apkalbiejimas. 
Narzeczona, apżiedutine. 
Narzeczony, apziedutinis. 
Narzędny, uburdinis706. 
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Narzędy, indas, bałdaj, stotkaj. 
ob. naczynie, sprzęt. statek. 

Narzędzie, pabukle. 
Narzędziowy, pabuklinis. 
Narzekać, gousties, skusties. 
Narzekacz, skundiejas. 
Narzekanie, goudimos, skundi-

mos. 
Narzezać, pripjauti7°7. 
Narznąć, narzynać, pripjaustyti, i

pjaustyti. 
Narznięcie, pripjaustymas. 
Narzucać, narzucić, primieczio

ti708, primesti. narzucić się ko
mu, antsipul ti. 

Narzucanie, narzucenie, prime
timas primiecziojimas. 

Narzut, antmetimas, antsipuli
mas, ob. narzucenie. 

Narzutnie, antmestinaj, antsipul-
tinaj. 

Narzutny, antmestas. 
Narzynać, ob. narznąć. li 
[II 52] Narzynanie, pripjowimas, 

ipjowimas. 
Narzynany, pripjaustytas, ipjaus

tytas. 
Nas, acc. mus. 
Nasad, kotas, ob. rękojeść, trzo

nek. 
Nasada, pamatas. 
Nasadka, spąsłas, żabangas, słas

taj109. 
Nasadzać, nasadzić, prid'fjgti, pri-

dajkstyti. 
Nasadzić, ob. nasadzać. 
N asadziciel, di jgiejas710. 
Nasalać, ob. nasolić, prisudyti 

Nasalacz, prisuditojas. 
Nasalanie, ob. nasolenie, prisudy

mas, jisudymas711
• 

Nasalany, ob. solony. jisudytas712
• 

Naschnąc, ob. nasychać. pridziu
ti713. 

Naści, ob. na! nac! łajżkaj714• 
Nascie, ob. najście, antpłudimas, 

antejimas715. 
Nasciebać, pawerti karąnkas, ka

rolus. ob. nawleć. 
Nascielać, nasłać, pakrejkti, pa

kłoti716. 

Nascielisko, krajkas717. 
Nascielnik, antdengtuwe, dąga

łas11s. 

Naścignąć, pawyti, panokti, ob. 
nabiedz, nadąźyć. 

Nascignienie, pawijimas, panoki-
mas. 

Naścinać, prikapoti, prikirsti719. 
Nasciołka, ob. nastołka 
Nasełać, ob. nasłać, prisiunsti720. 
Nasep, ob. naspa. susiauta721 . 

694 z. priraszkyti- prir. veliau, tarnses
niu rasalu. 

695 Visas sis straipsnis \trp. veliau, 
tamsesniu rasalu. 

696 Z. iżuwinimas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

697 Z. sit; iSbr., o nubrajżyti prir. veliau, 
tamsesniu rasalu. 

698 z. nubrajżymas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

699 Z. uburda prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

700 Z. patijkti \trp. 
701 Z-iai narziłdzić się, pasitajsyti, pasitij

kti prir. Tekstas -dzić się, pasitajsyti, pasi
tijkti ttrp. tarp eiluCill- V eliau, tamsesniu 

rasalu z-iai pariedyti, patijkti, patajsyti ir 
pasitajsyti, pasitijkti tais. iS pririedyti, pri
tijkti, pritajsyti ir prisitajsyti, prisitijkti. 

702 Tais. iS Narządzenie. 
703 Z-iai pata7s1mas , pariedymas tais. iS 

pritajsimas , pririedymas veliau, tamsesniu 
rasalu. 

704 Z. patajsytojas tais. iS pritajsytojas; z. 
patijkiejas buvo tais. iS pritijkiejas, bet ka
dangi patijkiejas salia jau anksCiau buvo 
parasytas, tai atsiradęs anttasis toks pats 
z. iS karto iSbr.; o z. pariedytojas prir. -
viskas tais. veliau, tarnsesniu rasalu. 

705 Z-iai np. kalbos souka prir. veliau, 
tarnsesniu rasalu. 

706 Z. uburdinis prir. veliau, tamsesniu 
rasalu, o jo galas taisytas. 

707 Z. pripjauti tais. is pripjaustyti ve
liau, tamsesniu rasalu 

708 Z.taisytas. 
709 Z-iai spąsfas , żabangas , sfastaj prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
710 Z. dijgiejas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
711 Z-iai prisudymas, jisudymas prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
712 Z. jisudytas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
713 z. pridziuti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
714 z. fajżkaj prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
715 Z-iai antpludimas, antejimas prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
716 Z. pakloti prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
717 z. krajkas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
718 Z. dągalas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
719 Z. prikirsti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
720 Z. prisiunsti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
721 Z. susiauta prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
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Nasępiać, nasępić, suniurti. li 
[II 53] Nasescie oskarzyli zamiast, 

nas oskarzyliscie722
, mus ap

skundiet. 
Nasiać, nasiewać, antsieti. 
Nasiadać, nasiąść, antsiesti, perie

ti, gużieti n3. 
Nasiadka, perekle, (wiszta, źą

sis)m 
Nasiadłość, 

Nasiadły, ob. zamieszkały, użgy
wentasns. 

Nasiarczyć, nasiarkować, ob. siar
kować 

Nasiąść, nasieść, antsiesti. perieti, 
gużtim. 

Nasiecm, prikapoti. 
Nasiedlanie, nasiedlenie, naujuki-

nirnas. 
Nasiedlić, naujukinti. 
Nasiedzicie!, naujukintojas. 
Nasiedzieć się, prisisiedieti. 
Nasiek, ob. nasiekaniec, ob. topor, 

kirwisn8. 
Nasiekać, prikapoti, prigrajżyti. 
Nasiekaniec, meskapis. 
Nasienie, siekła. 
N asieniowy, sieklinism. 
Nasienko, ob. nasionko, siekłos 

grudas730
• 

Nasiennik, sieklinykas. 
Nasienny, sieklinis. 
Nasierszały, nasierszony, pasi-

sziauszis731, ob. najeżony. 
Nasilać, nasilić, iszźarginti. 

ł Nasinić, pamielininti732. 
1 Nasilić się, patrukti733

• 

Nasionko, sieklele. 

52 

Nasiwieć, ob. posiwieć, prażilti734• 
Naskakać się, prisiszokinieti. li 
[II 54] Naskakiwać, ob. nadskaki

wać, ob. naskoczyć. 
Naskakiwanie, ob. nadskakiwa-

nie. 
Naskarbić 

Naskarzyć, apskunsti735
• 

Naski, rnusiszkis,. po nasku, mu
siszkaj. 

Naskładać, prikrauti, prikrawo-
ti736. 

Naskoczenie, antpulimas. 
Naskocznie, antpultinaj. 
Naskoczyć, antpulti, apszokti, 

antszokti737. 
Naskok, ob. naskoczenie, antszo-

kimas738. 
Naskrobać, prikajszti 
Naskrzętnie, skubej. 
Naskupować, pripirkti, pripirki

nieti739. 
Naskwierać, ikyrieti740

• 

Nasłabiać, nasłabić, pasilpninti, 
pagi.Irlinti. 

Naslabieć, pasilpti, pagi.Irti 
Nasłać, naściełać, pakłoti, pa-

sklejsti, pakrejkti741. 
Nasładnik, piedsekis742. 
Nasladować, sekti. 
Nasladowanie, sekimas. 
Nasladowca, nasladownik, sekie-

jas. 
Nasladowczy, sekamas. 
Nasladowczyna, sekieja. 
Nasladownictwo, sekumas743. 
Nasladowniczo, sekamaj744

• 

Nasladowniczy, sektinis745. li 

[II SS] Nasladownik, sekiejas, se-
kiotojas746, ob. nasladowca. 

Nasladowny747, sekiojemas. 
<2> Nasłanie748, antsiuntimas. 
<3> Nasłaniec, antsiustinis. 
Nasledni749, < sekąs. > palikinis750 

<1>751 Naslednictwo, ob. następst-
wo. palikirnas752. 

Naslednik, palikunis753. 
Naslednio, palikirnu754

• 

Nasledny, pasekamas755
• 

Naslinić, pasejloti, apsejloti. 
N asłodnieć756, pasalsti. 
Nasłodzić, pasaldinti. 
Nasłoneczny, antsaulinis. 
Nasłonić, apgobti, apdęgti. 
Nasłonieć, jisurieti. 
Nasłuchać się, prisikłausyti. 

Nasłuchywać, kłausities. 

Nasługiwać, nasługować, prikal-
pinieti. 

722 Tekstas zamiast, nas oskarzyliscie 
itrp. veliau, tamsesniu rasalu. 

723 Z-iai perieti, gużieti prir. veliau, 
tamsesniu rasalu. 

724 Tekstas perekle, (wiszta, Źfisis) prir. 
veliau, tamsesniu rasalu. 

725 z. utgywentas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

726 Z-iai perieti, gużti prir. veliau, tam
sesniu rasalu. 

727 Tais. iS Nasieć. 
728 Z. kirwis prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
729 Tais. is sieklinykinis (?) 
730 Tekstas sieklos grudas prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
731 Tais .. is pasisziausu;s. 
732 Pirmoji n taisyta. 

733 2. patrukti prir. veliau, tamsesniu 
rasa lu. 

734 Z. prażilti prir. veliau, tarnsesniu 
rasa lu. 

735 Veliau, tamsesniu rasalu itrp. n. 
736 z. prikrawoti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
131 Z. antszokti prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
738 z. antszokimas prir. veliau, tamses

niu ra5alu. 
739 z. pripirkinieti prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
140 Z. ikyrieti prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
741 Z-iai pasklejsti, pakrejkti prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
142 Z. piedsekis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. Prad. rasyti piedsa(?), bet iStaisy
ta. 

743 2. sekumas prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

744 z. sekamaj prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

745 Z. sektinis prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

746 Z. sekiotojas \trp. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 

747 Z. galas taisytas. 
748 Tais. iS Nastanie. 
749 Tais. iS Nasiedrii. 
750 Z. sekąs iSbr., o palikinis prir. ve

liau, tamsesniu ra5alu. 
751 Visi trys - sis ir du ankstesnieji -

skaiciukai, tureję nurodyti kitą abeceles 
tvarką, ir prir., ir iSbraukti veliau, tam
sesniu ra5alu. 

752 z. palikimas prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

153 Z. palikunis prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

754 Z. palikimu prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 

755 z. pasekamas prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

756 Tais. iS Nasładnieć. 
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Nasłużyć się, nusiełgauti, nusikał

poti. 
Nasłychnąc, nasłyszeć, prisigir

dieti757. 
Nasmalać, nasmalanie, ob. na-

smolić, nasmolenie. 
Nasmarować, patepti, antepti 
Nasmaźyć, prispirgyti. 
Nasmiać się, prisijoukti. 
Nasmiertnik, ob. smiertelnik, ma-

runis, stypinas758. 
Nasmieszyć, ijoukinti. li 
[II 56] Nasmiewać się, tyczioties. 
Nasmiewacz, tycziotojas, tycziny-

kas759. 
Nasmiewca760, ob. nasniewacz761 . 
Nasmiewanie się, tycziojimos, pa

mietojimos, apjukimas762. 
Nasmiewisko, ob. posmiewisko. 

apijuka763. 
Nasmiewnie, apjuktinaj764. 
Nasmiewny, apjukamas765. 
Nasmolenie, nasmalanie, jismaliji-

mas, ipikiawimas766. 
Nasmolic, nasmalać, jismalyti, ipi-

kiuti767. 
Nasmrodzić, prismardinti. 
Nasnić się, prisisapnuti, 
N asnować, primesti. 
Nasolenie, prisudymas, ob. sole-

nie. 
N as pa, nasypka, ypiłas768 

Naspać się, prisimiegoti. 
Naspacerować się, prisiwajkscioti. 
Naspiać, naspiewać, antnokti, 

antwyti. 
Naspiewać, pridajniuti, arba pri

gijdoti769. 
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Naspiewać się, prisidajniuti, arba 
prisigijdoti arba prisigiedoti. 

Naspiżować, prikrauti. 
Naspół770, ob. pospołu, lyget1. 
Nasporzyć, padauginti, pagausin-

ti, paskalsintim. 
Nasporzyciel, padaugintojas, pa-

gausintojas, paskalsintojas773
• 

Nasprawiać, pritijkti, prisiudinti. 
Nasprowadzać, parweźinti. 

Nasprycować, pritrajszkyti, ob. 
sprycować 

Nasrać, priszikti. ob. napasku
dzić. li 

[II 57] Nasromocić, pribjaurioti774
• 

Nasrożyć, nasrożać, pasmarkauti, 
pasmarkinti775. 

Nasać się776, prisiźysti. 
Nastać, ob. m nastawać, jistoti. ~

jistojo jaunas mienU.778. 
Nastalac779

, nastalić, grudyti 
Nastalanie, nastalenie, grudini-

mas780. 
Nastały, jistojis781. 
Nastanie, <atejimas.> jistojimas782. 
Nastąpić, antminti. następować, 

antejti. 
Nastarczać, nastarczyć, pakakin-

ti783 
Nastawać, ob.784 nastać. 
Nastawanie, jistojimas785. 
Nastawiać, pristatyti. 
Nastawienie, pristatymas. 
Nastawny, czekłus, gaszus786. 
Następ, antpulis. ob. następstwo. 
Następca, palikunis, jistojejas787. 
Następczyna, palikune, jistojeja788. 
Następnica, ob. następczyna789. 

Następnie, 

Następnik, ob. poprzednik, ob. 
następca. 

Następność, ob. następstwo. 
Następny, jistojus, arba jistois790. 
Następować, nastąpić. jistoti791 . 
Następowanie, jistojimas792. 
Następstwo, 

Nastołka, nasciołka, dąngałas793. li 
[II 58] Nastoperczyć, nastarczyć, 

nastorźyć, nastroźyc, nastoper
czać, nastarczać, nastarzać, na-

757 Prad rasyti prisigirdiej(?), bet iStai
syta. 

758 Z-iai marunis, stypinas prir. veliau, 
tarnsesniu rasalu. Paskutinio z-io dalis 

-nas ttrp. tarp eilucilł-
759 Z-iai tycziotojas, tyczinykas prir. ve

liau, tarnsesniu rasalu. Pirmasis z. prad. 
rasyti ti, bet iStaisytas, antrasis - c, bet 
taip pat iStaisytas. 

760 Tokios vokabulos 5. Ropel. sioje 
vietoje nera, o z. Naśmie_wca Cia pateiktas 
prie vokabulos Naśmiewacz. 

761 Z-iai ob. nasniewacz prir. veliau, 
tarnsesniu rasalu. 

762 Z-iai tycziojimos, pamietojimos, apju
kimas prir. veliau, tamsesniu rasalu. Pas
kutiniojo z. dalis -kimas ttrp. tarp eilucill-

763 Z. apijuka prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 

764 Z. apjuktinaj prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 

765 z. apjukamas prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

766 Z. ipikiawimas prir. veliau, tarnses
niu rasalu. 

161 Z. ipikiuti prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 

768 Tais. is ipifas. 

769 Tais. iS prigiedoti. 
770 Tais. iS Nospóf. 
771 Z. Iygej prir. veliau, tarnsesniu ra

salu. 
112 Z-iai pagausinti, paskalsinti prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
773 Z-iai pagausintojas, paskalsintojas 

prir. veliau, tarnsesniu rasalu. Paskutinio 
z-io dalis -skalsintojas itrp. tarp eilucią 

114 Z. pribjaurioti prir. veliau, tarnses
niu rasalu. 

775 Z-iai pasmarkauti, pasmarkinti prir. 
veliau, tarnsesniu rasalu. 

776 5. Ropel. Nassać s ię. 
777 itrp. ob. 
778 Tekstas jistoti. np. jistojo jaunas mie

nu prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
779 Tais. iS Nastalić. 
780 Veliau, tarnsesniu rasalu taisyta iS 

grudymas. 
181 Z. jistojis prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
782 Z. atejimas iSbr., o jistojimas prir. 

veliau, tarnsesniu rasalu. 
783 Z. pakakinti prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu, jis prad. rasyti pakakink, bet iStai
syta. 

784 Veliau, tarnsesniu rasalu itrp. ob. 
785 Z. jistojimas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
786 Z-iai czekfus, gaszus prir. veliau, 

tarnsesniu rasalu. 
181 Z. jistojejas prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
788 Z. jistojeja prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
789 Z. pradzia taisyta. 
190 Z-iai jistojus, arba jistois prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
791 Z. jistoti prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
192 Z. jistojimas prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
793 Tais. iS dongafas . 
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strożać, ausys sklautyti, ausys 
s ta tyti794

• 

Nastrącać, numesti. 
Nastraszye95, igądinti, ob. prze

straszyć. 

Nastręczać, nastręczyć, brukti, su-
tejkti7%, ob. stręczyć. 

Nastręczycie!, sutejkiejas797. 
Nastroga, smerdis798 

Nastroj, ob. forma, kształt. 
Nastroić, nastrajać, gaszyti, skud-

rinti799. 
Nastrojenie, gaszijimas, skudriji-

rnas800. 
Nastroicie!, skudrintojas801 . 
Nastrojny, paskudrintas802. 
Nastrugać, pridroźti. 

Nastrzelać, priszaudyti. 
Nastrzępiać, ob. strzępić, papur-

ti803. 
Nastrzępienie, papurirnas804

• 

Nastrzępiony, ob. najeźony. 

papuris805. 
Nastrzydz, prikirpti. 
Nastrzykać, nastrzyknąc, ipilti, 

igożti806• 
Nastudzić, atwiedinti. 
Nasturcya, 
Nastygnąć, priszaldyti807. 
Nasuć, ob. nasypać, pripilti. 
Nasunąć, nasuwać, pastumti808. 
Nasunie809, nasuwanie, pastumi-

rnas810. 
Nasuwny, pasturnamas811. 
N asuszyc812, pridziowinti. 
Naswarzyć się, prisibarti, prisi-

wajdyti813. li 
[II 59] Naswiecic, priżibinti. 
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Naswięcić, priszwęsti. 

Nasycać, nasycić, pasotinti814. 
Nasycenie, pasotinimas815. 
Nasycić, ob. nasycać. 
Nasyłać, ob.816 nasłać, prisiunst, 

antsiunsti817. 
Nasypać, nasuć, nasypywać, ant

berti grudus, antpilti undini, 
źiarnę818. 

Nasypka, ob. naspa. 
Nasyt819 nasytek, sotis, iki sotis820. 
Nasytnie, sotinaj821 . 
Nasytność, sotumas822. 
Nasytny, sotus823. 
Nasz, rnusasis. 
Naszać, ob. nosić. neszioti, ciężko 

nosić, pydyti824. 
Naszaleć, się, prisitrakuti, prisi-

kulti825. 
Naszarpać się, prisiplieszti. 
Naszastać się, prisibaldyti826 

Naszatkować, prigrajżyti, pri-
szietkawoti827. 

Naszczać, naszczeć, primyżti, pri-
rnajżioti. 

Nasiczędzić 

Naszczekać, priłoti. 

Naszczepać, priskaldyti. 
Naszczepić, prispraudyti828. 
Naszczerbić, iszszukinti. 
Naszczknąć, naszczykać, priska-

byti, priraszkyti829. 
Naszczuwacz, pasiundytojas. 
Naszedł, od, najść, nachodzić. li 
[II 60] Naszelnik, kakliniczia. 
Naszeptać, prisznibżdieti. 

Naszpikować, 

Naszpuntować, priszpuntawoti830. 

Naszrubować, prisriubawoti831 

Naszturchać, się, prisistumdyti. 
Nasztychować, prisztikawoti832. 
Naszukać <, > się, prisijeszkoti, pri-

siwejzieti833. 

794 Tekstas ausys sklautyti, ausys statyti 
prir. veliau, tamsesniu rasalu. IS tikftłjll 

prir. sklautyti ausys, ausys statyti, bet du 
pirmieji z-iai virsuj sunumeruoti skaiciu
kais atitinkamai 2 ir 1. Tekstas -tyti au
sys, ausys statyti łtrp. tarp eiluCią 

795 Prad. rasyti Nastar, bet iStaisyta. 
796 Z. sutejkti łtrp. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
191 Z. sutejkiejas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
798 Z. smerdis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
799 Z-iai gaszyti, skudrinti prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
800 Z-iai gaszijimas, skudrijimas prir. ve

liau, tarnsesniu rasalu. 
801 z. skudrintojas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
802 Z. paskudrintas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
803 Z. papurti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
804 z. papurimas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
805 Z. papuris prir. veliau, tamsesniu 

ra5alu. 
806 Z-iai ipilti, igożti prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
807 Prad. rasyti przy, bet iStaisyta. 
808 Z. pastumti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
809 S. Ropel. Nasunienie. 
s10 Z. pastumimas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
811 Z. pastumamas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 

812 ~i vokabula ir S. Ropel. (Nasuszyć) 
pateikta ne pagai abecelę. 

813 Z. prisiwajdyti prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

814 Z. pasotinti prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

815 Z. pasotinimas prir. veliau, tarnses
niu rasalu. 

816 Veliau, tamsesniu rasalu łtrp. ob . 
817 Z-iai prisiunst, antsiunsti prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
818 Tekstas antberti grudus , antpilti un

dini, źiamę prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
Z-iai antpilti undini, źiamę łtrp. tarp eilu
cią 

819 Pracl rasyti Nasytn(?), bet galine n 
iSskusta. 

820 Tekstas satis, iki sotis prir. veliau, 
tamsesniu rasalu. 

821 Z. sotinaj prir. veliau, tamsesniu ra-
5alu. 

822 Z. sotumas prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

823 Z. sotus prir. veliau, tamsesniu ra-
sal u. 

824 Tekstas neszioti, ciężko nosić, pydyti 
prir. veliau, tamsesniu rasalu. 

825 Galbut tais. iS prisikulties. 
826 Z. prisibaldyti prir. veliau, tamses

niu rasalu. Po i iSbr. nebaigta rasyti 
rai de. 

827 Z-iai prigrajżyti, priszietkawoti prir. 
veliau, tamsesniu rasalu. 

828 Z. prispraudyti prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

829 Z. priraszkyti prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

830 Z. priszpuntawoti prir. veliau, tam
sesniu ra5alu. 

831 Z. prisriubawoti prir. veliau, tamses
niu ra5alu. 

832 Z. prisztilcawoti prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

833 Z-iai prisijeszkoti, prisiwejzieti prir. 
veliau, tamsesniu rasalu. 
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N aszumieć, pribildinti834
• 

Naszyć, prisiuti, naszyć się prisi
siuti. 

Naszychtować, i małką krauti, 
malkinti835

• 

Naszydzić się, prisipamietoti836
• 

Naszyjnik, apikaklis837. 
Naszyniec, musiszkis. 
Nataczać, ob. natoczyć, priritinti, 

prilejsti838. 
Natancować się, natanczyć się, 

prisitoncewoti. 
Natarcie, nutrinimas839. 
Nartarczliwie840

, natarczliwy, ob. 
natarczywie, natarczywy, 

Natarczywie, 
Natarczywość, 

Natarczywy, 
Natargać, tąsioti, patąsioti, pri-

timczioti841. 
Natargnąc, timterieti842

• 

Natargować, priligti843. 
Natarty, nutrintas. 
Natchnąć, ikwiepti. li 
[II 61] Natchnienie, ikwiepimas. 
Natnionys44, ikwieptas. 
Natemperować, padroźti płunks-

ną. 

Natępić, pribukinti845. 
Natęźać, natężyć, itępti. pastierti, 
Natęźałość, pastiermas, sustipi-

mas, i tępimas846 • 
Natężanie, natężenie, itępimas847 

Natęzenie, ob. natęzanie848• 
Natęźony, itęptas, pastieris, pasti-

pis849. 
Natkać, priausti850 drobili, gełom

biu851. 
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Natkano, priaudia, priaudzia852. 
Natkany, prikimsztas, primurdy

tas. 
Natknąć, prikimszti. primurdy

tiss3. 

Natłaczać, natłoczyć, prikriuszti, 
prigrusti854

• 

Natłoczony, prigrustas, prikriusz
tas855. 

Natłoczyć, natłaczać. prikriuszi-
nieti856. 

Natłoczyć się, grusties857. 
Natłocznie858, prisigrudimas859. 
Natłoczyciel860, grudiejas, kriu-

sziejas861. 
Natłok, grustis, spuda, statinis862. 
Natłuć, prikriuszti. 
Natłuścić863, pririjbinti 
N atonąć, priskęsti, 
Natonie, malkiniczia864

. 

Natopić, priskondinti, pritirpyti. 
Natrącać, natrącić, użgauti865 • li 
[II 62] Natrafić, antsztikti, nutaj-

syti866. 
Natrapić się, prisirupinti, prisi-

siełwartoti867. 

Natrawić, primulti868. 
Natręcik, od natręt, 
Natręctwo, ob. natrętstwo, 
Natręt, natrętnik, 

Natrętnie, natrętno, 

Natrętnik, ob. natrętny, 
Natrętność, 

Natrętny, 

Natrętstwo, 

Natroszczyć się, prisirupinti869. 
Natrudzić, priwarginti870. 
Natrząsać, natrząsnąć, natrząść, 

prikra tyti. 
Natrzeć, nacierać, pritrinti871. 
Natrzepać się, prisipłakti ·suknes 

dulkinant872
• 

Natrzmić, prikiegżdinti873. 
Natrzymać się, prisiturieti. 
Natucznieć, itukti, irijbieti. 
Natułać, natulić, prigłausti. 

834 2. pribildinti prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

835 Tekstas i malką krauli, malkinti 
prir. veliau, tamsesniu rasalu. 

836 2. prisipamietoti prir. veliau, tam
sesniu rasalu. 

837 2. apikaklis prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

838 2-iai priritinti, prilejsti prir. veliau, 
tamsesniu rasalu. 

839 2. nutrinimas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

840 S. Ropel. Natarczliwie. 
841 2-iai tąsioti, patąsioti, pritimczioti 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
842 2. timterieti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
843 2. priligti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
844 S. Ropel. Natchniony. 
845 Diakritikas virs u prir. veliau, tam

sesniu rasalu . . 
846 2-iai pastiermas, sustipimas, itępimas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. Galbut 
pirmasis noretas parasyti pastierimas. 

847 2. itępimas prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

848 Z-iai ob. natęzanie prir. veliau, tam
sesniu rasalu. 

849 2-iai itęptas, pastieris, pastipis prir. 
veliau, tamsesniu rasalu. 

850 Prad. rasyti pris, bet iStaisyta. 
851 Diakritikas virs e prir. veliau, tam

sesniu rasahi. 

852 Z-iai priaudia, priaudzia prir. veliau, 
tarnsesniu rasalu. Pirmasis tais. iS pri
aude. 

853 Z-iai prikimszti. primurdyti prir. ve
liau, tamsesniu rasalu. l z. prikimszti 
itrp. m, o z. primurdyti prad. rasyti pri
murdi, bet iStaisytas. 

854 Z-iai prikriuszti, prigrusti prir. ve
liau, tamsesniu rasalu. 

85s Z-iai prigrustas, prikriusztas prir. ve
liau, tamsesniu rasalu. 

856 Z. prikriuszinieti prir. veliau, tam
sesniu rasalu. 

857 Z. grusties prir. veliau, tamsesniu 
rasa lu. 

858 5i vokabula ir S. Ropel. pateikta ne 
pagal abecelę. 

859 Z. prisigrudimas prir. veliau, tam
sesniu rasalu. 

860 R. t taisyta. 
861 Z-iai grudiejas, kriusziejas prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
862 Z-iai grustis, spuda, statinis prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
863 Oiakritikas virs ś prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
864 Z. malkiniczia prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
865 2. użgauti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
866 Z. nutajsyti prir; veliau, tamsesniu 

rasalu. 
867 Z-iai prisirupinti, prisisiełwartoti 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
868 Z. primulti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
869 Z. prisirupinti prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
870 2. priwarginti prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
871 2. pritrinti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
872 Tekstas prisiplakti suknes dulkinant 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
873 Z. prikiegżdinti prir. veliau, tamses

niu rasalu. 

59 



Natułać się, kłajoti, swajoti, dau-
żyties. 

Natupać się, prisitupiniuti. 
Natura, gamta, gimie. 
Naturalista, gamtunas874. 
Naturalizacya, aptautinimas875. 
Naturalizm, gamtybe876. li 
[II 63] Naturalizować, naturalizo-

wać się, aptautinti877. 
Naturalnie, 
Naturalność, 

Naturalny, 
Natur ka, 
Naturbować878, nakłopotać, klapa

tyti879. 

Naturbować się, ob. natroszczyć 

się, nusirupinti880. 
Natwardnieć, natwardzieć, sukij-

tieti881. 
Natworźyć, pridaryti882. 
Natykać, ob. natkać. priwarpyti883. 
Natykanie, priwarpymas884. 
Natykany, priwarpytas885

• 

Natyrać, apdiewieti, apsziuloti. 
Nauczać, mokyti. 
Nauczalny, ob. nauczny, rnoko

mas886. 
Nauczanie, ob. uczenie, rnoky

taj887. 
Nauczenie się czego, iszmoki-

mas888. 
Nauczka, pamoksłas. 
Nauczliwość, pamoksłurnas889 . 
Nauczliwy, pamoksłus890 . 
Naucznie, pamokslej891 . 
Nauczny, pamokytas892. 
Nauczyciel, rnokitojas. 
Nauczycielka, mokitoja. 
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Nauczycielowy, rnokitojinis893. 
Nauczycielski, ob. nauczycielo-

wy.// 
[II 64] Nauczycielstwo, moku

rnas894 

Nauka, rnoksłas895 . 
Naukładać, sudieloti, sukrauło

tis96. 

Naukler, ob. żeglarz, sternik, irto-
jass97. 

Naukolubny, rnoksłarnylis898 . 
Naukowo, rnokslingaj899. 
Naukowość, moksłvbe900 

Naukowy, moksli~is901 . 
Naumizgać902 się, prisierzinti. 
Naurnyslnie, ob. urnyslnie, ticzio-

rnis903. 

Naurnyslny, ob. urnyslny, 
Naurągać się, 

Nausznica, auskaras. 
Nauszny, auskarinis904. 
Nauźywać, prinaudoti, nauźywać 

się, prisinaudoti. 
Nawa, eldija, łajwas. 
Nawabić, priwiloti. 
Nawąchać się, prisiustyti. 
Nawadzić się, prisibarti, 
Nawał, nawała, daugybe, niuki-

nys9os. 
Nawałać, suważoti. 

Nawalić, priwersti. 
Nawałnica, nawałnica, audra, 
Nawalnie, audrotij. ob. gwałtow-

nie, natarczywie. 
Nawalnisty, audrotas. 
Nawałność, audrurnas906. 
Nawalny, audrinis. li 
[II 65] Nawara, ob. parza. 

Nawarzyć, priwirti. 
Nawątlić, ob. nadwątlić, pasilp-

ninti907. 
Naważać. ob. naważyć9°8. 
Naważyć, priswerti 
Nabijać9°9, ikalinieti, irnuszti910. 
Nawecować, prigałusti. 

Nawędrować, prigużuti911 . 
Nawędzić, pridziowinti. 
Nawęgielny, nawęgelnik, ob. na-

roźny, narożnik, susparinis, su
sparas912. 

874 Z. gamtunas prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

87s Z. aptautinimas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

876 Z. gamtybe prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

s77 Z. aptautinti prir. veliau, tamsesniu 
ra5alu. 

878 5i bei tolesne vokabulos ir S. Ro
pel. pateiktos ne pagai abecelę. 

879 Z. klapatyti prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. Jis prad. rasyti klapati, bet iStaisy
tas. 

880 Z. nusirupinti prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

881 Z. sukijtieti prir. veliau, tamsesniu 
rasa lu. 

882 Z. pridaryti prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

883 Z. priwarpyti prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

884 Z. priwarpymas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

885 Z. priwarpytas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

886 Z. mokomas prir. veliau, tamsesniu 
ra5alu. 

887 Z. mokytaj prir. veliau, tamsesniu 
ra5alu. 

888 Z. iszmokimas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

889 Z. pamokslumas prir. veliau, tarnses
niu rasalu. 

890 Z. pamokslus prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 

891 Z. pamokslej prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 

892 Z. pamokytas prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 

893 Z. mokitojinis prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

894 Z. mokumas prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 

895 Z. mokslas prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 

896 Z-iai sudieloti, sukrauloti prir. ve
liau, tamsesniu rasalu. 

897 Z. irtojas prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

898 Z. mokstamylis prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

899 Z. mokslingaj prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 

900 Z. mokslybe prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 

901 Z. mokslinis prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 

902 Prad. rasyti Nauu(n bet iStaisyta. 
903 Z. ticziomis prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
904 Z. auskarinis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
905 Z-iai daugybe, niukinys prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
906 Z. audrumas prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
907 z. pasilpninti prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
908 Z-iai ob. naważyć prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
909 S. Ropel. Nawbijać. 
910 z. imuszti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
911 Z. prigużuti prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
912 Z-iai susparinis, susparas prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. Tekstas -sparinis, 
susparas ttrp. 'tarp eilucit+ 
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Naweselić się, prisilinksminti. 
Nawet, ob. koniec, ostatek. ant 

gało913. 

Nawetować, ob. powetować, at-
monyti914. 

Nawia, kriusza kułku915. 
Nawiać, nawiewać., pripusti. 
Nawiądł, ob. nawiędnąć. pawys-

ti916. 

Nawias, 
Nawiasem, ob. nawias. 
Nawiasowo, 
Nawiasowy, 
Nawiązać, nawiązywać, antriszti. 
Nawiązanie, nawiązywanie, antri-

szimas. ob. zawiązka. ryszys, 
kaspinelis917. 

Nawiązany, pririsztas918. 
Nawiązka, kaspinelis. riszelis, 

twartelis. 
Nawie, ob. nawijać, antwyturti919. 
Nanicela920 

Nawichnąc, nadwichnąć, nikste-
rieti921, li 

[II 66] Nawichrzyć, 
Nawicie, nawijanie, antwijimas922. 
Nawidzać, nawidzić, łankyti, ap-

łankyti. 

Nawidzanie, apłankimas. 
Nawidzenie, łankimas. 
Nawidzić, ob. nawidzać 
Nawidziciel, łankitojas. 
Nawidzicielka, łankitoja 
Nawidziny dzień, łankymo-die-

na923. 
Nawidzony, ob. opętany. 
Nawiedzać, nawiedzić, ob. nawi

dzać. 
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Nawiedzanie, nawiedzenie, na
wiedzicie!, nawiedziny, ob. na
widzanie, nawidzenie, nawi
dziciel, nawidziny. 

Nawiercic, praurbinti, ob. wiercić. 
Nawieść, nawodzić, antwesti, pri-

westi 
Nawieszać, prikabinieti. 
Nawietrzenie, wiedinimas924. 
Nawietrzny, wiedintas925. 
Nawiewać, ob. nawiać. antpus-

ti926. 

Nawieźć, nawozić, priweźti. 

Nawięzywać, ob. nawiązać, pri
rajszioti, pririszti927. 

Nawijać, ob. nawinąć. antwy
turti928. 

Nawłaczany, ob. kosmaty, kudło
tas, gaurutas929. 

Nawleć, nawlekać, antwilkti, i
werti adatą930. 

Nawlekacz, antwilkiejas. iwerto
jas931. 

Nawłoczenie, nawleczenie, ant
wilkimas, iwierimas932. 

Nawłoczka <, antwałkałas>, iwał
kałas933. li 

[II 67] Nawłoczyć, ob. nawlec. 
Nawłoczyć, priwalkioti, nawło-

czyć się, prisiwalkioti. 
Nawłok, antwałkałas934. 
<Nawłoka,>935 

Nawod, ob. namowa, ob. nawrót, 
parwertimas936. 

~ Nawodzić. ob. naprowadzać937. 
l Nawodny, płudurus938. 
Nawodziciel, lydietojas939. 
Nawoj, kudelis arba koudelis940. 

Nawojować się, prisikariauti. 
Nawojowy, koudelinis941 . 
Nawołać, priwadinti, priszaukti. 
Nawołomny, łajwałaużis. 

Nawoskować, nawoszczyć, nu-
waźkyti. 

Nawoź, <antweżimas> , mieszłas942. 
Nawożenie, antweżimas943 . 
Nawozić, nawieżć, antweżti944. 
Nawozny, ikriestas945. 
Nawozowiec, 
Nawpuszczać, ilejsti, prilejsti946. 
Nawracać, nawrócic, parwersti. 
Nawracacz947, nawrócicie!, par-

wertiejas948. 

913 Z-iai ant galo prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

914 Z. atmonyti prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

915 Tekstas kriusz.a kulku prir. veliau, 
tamsesniu rasalu. 

916 Z. pawysti prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

917 Z-iai ryszys, kaspinelis prir. veliau, 
tamsesniu rasalu. 

918 z. pririsztas prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 

919 Z. antwyturti prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

920 Z. galas taisytas. S. Ropel. Nawice
la. 

921 z. niksterieti prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

922 Z. antwijimas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

923 Z-iai tankymo-diena prir. veliau, 
tamsesniu rasalu. 

924 Z. wiedinimas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

925 Z. wiedintas prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 

926 2. antpusti prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

927 2-iai prirajszioti, pririszti prir. ve
liau, tamsesniu rasalu. 

928 2. antwyturti prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

929 2-iai kudlotas , gaurtltas prir. veliau, 
tamsesniu rasalu. 

930 Tekstas antwilkti, iwerti adatą prir. 
veliau, tamsesniu rasalu. 

931 2-iai antwilkiejas . iwertojas prir. ve
liau, tamsesniu rasalu. 

932 2-iai antwilkimas, iwierimas prir. ve
liau, tarnsesniu rasalu. Antrojo z. dalis 
-mas ttrp. tarp eilucią 

933 Veliau, tamsesniu rasalu parasytas 
z. antwalkalas, bet iS karto iSbr. ir prir. i
walkalas. 

934 2. antwalkalas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

935 Vokabula iSbr. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

936 2. parwertimas prir. veliau, tarnses
niu rasalu. 

937 Tais. is naprowadzić. 
938 2. pludurus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
939 2. lydietojas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
940 2-iai kudelis arba koudelis prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
941 2. koudelinis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
942 2. antweżimas iSbr., o mieszlas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
943 2. antweżimas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
944 2. antweżti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
945 2. ikriestas prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
946 2. prilejsti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
947 Tais. iS Nawracz.acz. 
948 2. parwertiejas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
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Nawracanie, nawrócenie. parwer
timas949. 

Nawraźać, <jisitiepti>. prikyłoti950 . 
Nawrócenie, nawrócić, ob. nawra-

canie, nawracać. 
Nawrócicielka, parwertieja951 . 
Nawrót, wingis952. 
Nawrotnie, wingurtaj953. 
Nawrotny, wingurtas954. li 
[II 68] Nawróźyć, prilemti, pri

prajautoti955. 
Nawrzały, prigieris. papijis, jismi-

lis956. 
Nawrzeć, jismilti957. 
Nawstecz, atgalej, atgał. 
Nawszeć, nawszyć się, pasilejsti958 

Nawtykać, priwarpyti. 
Nawybierać, priłasyti. 

Nawyć się, prisikaukti. 
Nawyciągać, isztraukyti, pritrau-

kyti. 
Nawyganiać, iszwarinieti959. 
Nawykać, iprasti, paprasti, igusti, 

pagusti. 
Nawykanie, papratimas. igudi

mas960. 
Nawykłość, ob. nawyknienie, igu

dimas, ipratimas%1. 
Nawyknąc, ob. nawykać. ipras

ti962. 

Nawyknienie, paprotis, paprati-
mas. 

Nawyliczać, priskajtyti963. 
Nawyłudzać, iszwiloti964. 
Nawyrnyslić, ob. wyrnyslać. isz-

manyti, pramanyti965. 
Nawynosić, iszneszioti966. 
Nawypuszczać, iszlejsti967. 
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Nawytrząsać, iszkratyti, iszkra
tinieti968. 

Nawywozić, iszważioti969. 
Nawzajem, ob. wzajem, wzajem

nie. 
Nazabijać, prikalinieti970. 
Naźąć, pripjauti, priwalyti mgli, 

rnieżiU.971 . 
Nazaciągać, anttraukti972. 
Nazad, atgalej„ atgal973. 
Nażądać się, prisigejsti. 
Nazadawać. użdawinieti974. li 
[II 69]975 <Nazajutrz, ryta meta>. 

Nazajutrz, ryta meta.976 

Nazajutrze, ryta977
• ob. jutro 

Nazajutrzny, rytinis978. 
Nazakładać, użdiełoti979 . 
Nażalić się, prisigousti. 
Nazałować się, prisigajlieti. 
Nazawodzić się, apsigaudinti, nu-

siwilti980. 
Nazbierać, pririnkti. 
Nazbijać, prikulti piningli. 
Nazbyt, pardaug. 
Nazdobywać, uźkariauti, użim-

ti9s11 

Nazdradzać 

Nazdryk, ob. łomikamien. 
Nazdychać, pridwiesti, 
Nazdziać, nazdziewać, prawar

diiti, prarninti982. 
Nazdziewać, ob. nawydziwiać 
Naźebrać, pririnkti, priżebrawo

ti983. 
Nażeglować się, prisiirkłiiti984. 
Nazewnątrz, ob. zewnątrz, iszwi

daus985. 
Nazgrzytać,986 nazgrzytać się 

Naziębić, uższaldyti, nuźwarbinti 

Naziębienie, suszaldyrnas, nu
żwarbimas. 

Naziębnąc, nuźwarbti987 

Nazielenić, ob. zielenić. 

949 Z. parwertimas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

950 Veliau, tamsesniu rasalu parasytas 
z. jisitiepti, bet is karto iSbr. ir prir. pri
kyloti. 

951 Z. parwertieja prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

952 Z. wingis prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

953 z._ wingurtaj prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

954 Z. wingurtas prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

955 Z-iai prilemti, priprajautoti prir. ve
liau, tamsesniu rasalu. 

956 Z-iai prigieris. papijis , jismilis prir. 
veliau, tamsesniu rasalu. 

957 Z. jismilti prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

958 Z. pasilejsti prir. veliau, tamsesniu 
z:asalu. 

959 Tais. iS iszwarynieti. 
960 V eliau, tamsesniu rasalu tais. iS i

gutimas. 
961 Z-iai igudimas, ipratimas prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
962 z. iprasti prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
963 Z. priskajtyti prir. veliau, tamsesniu 

rasa lu. 
964 Z. iszwiloti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
965 Z-iai iszmanyti, pramanyti prir. ve

liau, tarnsesniu rasalu. 
966 z. iszneszioti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
967 Z. iszlejsti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 

968 Z-iai iszkratyti, iszkratinieti prir. ve
liau, tamsesniu rasalu. 

969 z. iszważioti prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

910 Z. prikalinieti prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

971 Tekstas pripjauti, priwalyti ruga, 
mzezzu prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
Galbut z. ruga noretas parasyti rugia. 

972 Z. anttraukti prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

973 2-iai atgalejll atgal prir. veliau, tam
sesniu rasalu. 

974 2. użdawinieti prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

975 5io psl. desiniame virsutiniame 
kampe yra S. Dauk. piestuku pazyrnetas 
skaicius 4 - tai lanko nurneris. 

976 Kaip galima spręsti iS rasalo spal
vos, veliau redaguojant tamsesniu rasalu 
buvo aptaskytas pirmasis ketvirtojo lan
ko straipsnis, pasidare sunkiai tskaito
mas. S. Dauk. iSbrauke galini neliZlietą 

straipsnio fodi meta ir visą straipsnt sa
lia perrase is naujo - veliau, tamsesniu 
rasalu. 

977 Z. galas taisytas. 
978 2. rytinis prir. veliau, tarnsesniu ra

salu. 
979 2. użdieloti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
980 2-iai apsigaudinti, nusiwilti prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
981 2-iai uźkariauti, użimti prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
982 2-iai prawarduti, praminti prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
983 2-iai pririnkti, priżebrawoti prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
984 2. prisiirkluti prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
985 z. iszwidaus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
986 Toliau palikta vietos mazdaug vie

nam fodziui. 
987 Visas sis straipsnis itrp. 
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~ Nazierać, antźwelgti, pażiurieti. 

1 Naziemny, pażiarninis988. 
N azierek, pażwelgiejas. li 
[II 70] Nazjezdzać się, prisijoti. 
Nazirniec, nazimek, źiemitys. 
Nażłopać się, prisiżturpti989. 
Nazłorzeczyć, pribumiuti990. 
Nazłościć się, prisiapmauduti991 . 
Nazmyslać992, pridumoti, ob. na-

wymyslać, primustyti993. 
Naznaczać, naznaczyć. jiźenklinti, 

pażenklinti994. 
Naznaczanie995, naznaczenie, pa

żenklinimas. 

Naznaczony, paźenklintas. 
Naznarnianować, apżyrnieti, jiźy-

rnieti. 
Nazobać się, prilesti. 
Nażołknąc, pagelsti996

• 

Nazrzeć, ob. najrzeć, nagłądać, 

priżwelgti997. 
Nazrze~8, nazrzeć się, priryti, 

prispringti. 
Naźuć, gromulti, prigromulti. 
Nazwa, prarninimas, wardas, wa

dinimas. 
Nazwać, nazywac, wadinti. pra

rninti. 
Nazwanie, praminimas, wadini

mas. 
Nazwisko, pawardie. 
Naźyć, plikinti, ob. obnażyć, nu

plikinti999. 
Nażyć się, prisigywoti. 
Nazyczać, paskolyti kam. nazy

czyć, priskolyti ob. użyczać. 
Nazywać, wadinti, nazywać się, 

wadinties, ob. nazwać, 

66 

Nęcić, wiloti, znęcić, priwiloti. ob. 
znęcić się. 

Nęcisko., junkle1000. li 
[II 71] Nęcenie1001 , wilojimas1002, 
Nędza, wargas, neturtas1003. 
Nędzarka, wargsze, 
Nędzarz, wargszas. 
Nędzić, nędznić, znędzić, znędz

nić, wynędzic, wynędznić, nu
kajwinti, nuczijżti1°04 • 

Nędzka, warguta, ob. nędzarz. 
Nędznić, ob. nędzić, kajwinti1005. 
Nędznica, wargdiene. 
Nędzniczek, ob. nędznik. warg-

dienis1006 
Nędzniczka, ob. nędznica. 
Nędznie, wargingaj. 
Nędzniec, wargti, kriiiszti. 
Nędznik, ob. nędzarz, wargdie-

nis1007. 
Nędzwikowy1008, wargingas. 
Nędzy1009, wargstus, wargingas. 
Nędzota, neturtas. 
Nędzować, wargti 
Negacya, ob. przeczenie, zaprze-

czenie. 
Negatywa 
Negliź, 

Negocyacya, kaulijimos1010. 
Negocyant, ob. kupiec, handlarz, 

prekiejas 1011 

Negocyator, kaulitojas1012. 
Negocyować, kaulyti1013. 
Negocyowanie, kaulisinos1014. li 
[II 72] Negować, ob. przeczyć. 
Negr, Murinas. 
Negus, ob. Nygus. 
Nękać, warginti, nowyti 

Nektar, saldumu-sałdumas, nek
taras1015. 

Nernezys1016, Nemezys. Diewie 
neła jmos 1017. 

Neochrzescianin, parkriksztas, 
naujekriksztis1018. 

Neofita, ob. nowowierca. 
Neofitka, naujakrikszti1019. 
Neptun, Neptunas1020. 
Neptunowy, Neptuninis1021 . 
Nerczany, inkstinis. 
Nerka, inkstas. 
Nerkowaty, inkstokas. 
Nerkowy, inkstinis. 
Nerw, 
Nerwisty, 
Nerwowy, 
Nęt, nęta, junkle1022. 
Nętka, ob. nęt. ob. ponętny, po

wabny, smajłus1023. 

9ss 2. pażiaminis prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

989Pirrn.t horizontalusis bn1ksnelis prir. 
veliau, tarnsesniu rasalu. Galbiit noreta 
parasyti prisiżłurpti. 

990 z. priburniuti prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

991 Veliau, tamsesniu rasalu tais. iS 
prisiapmaudauti. 

992 itrp. z. 
993 2. primustyti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
994 . 2. pażenklinti prir. veliau, tamses-

niu rasalu. 
995 Tais. is Naznaczenie. 
996 Prad. rasyti pages, bet iStaisyta. 
997 2. priżwelgti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
998 Pirrnoji z itrp. 
999 2. nuplikinti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 

1000 2. junkle prir. veliau, tamsesniu ra
salu. 
1001 Si vokabula ir S. Ropel. pateikta ne 

pagal abecelę. 
1002 Z. wilojimas prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
10m 2. neturtas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1004 2-iai nukajwinti, nuczijżti prir. ve

liau, tarnsesniu rasalu. 
1oos Z. kajwinti prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1006 Z. wargdienis prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1007 2. wargdienis prir. veliau, tamses-

niu rasalu. 
1008 S. Ropel. Nędznikowy. 
1009 S. Ropel. Nędzny. 
1010 Z. kaulijimos prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1011 Z. prekiejas prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1012 Z. kaulitojas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1013 2. kaulyti prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1014 z. kaulisinos prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1015 2-iai saldumu-sałdumas, nektaras 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1016 R. N taisyta. 
1017 Tekstas Nemezys. Diewie nełajmos 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1018 Z-iai parkriksztas, naujekriksztis prir. 

veliau, tarnsesniu rasalu. 
1019 Z. naujakrikszti prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1020 Z. Neptunas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1021 Z. Neptuninis prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1022 Z. junkle prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
1023 Z. smajłus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
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Nętny, ob.1024 ponętny, powabny, 
srnajłus1025, 

Neutrał, neutralista, 
Neutralizować, zneutralizować, 

ob. zniweczyć. 
Neutralnie, 
Neutralność, 

Neutralny, li 
[II 73] Ni, nie, ne1026. Niema ni 

grosza, netur nie skatika. 
Niańczyć, auklieti, 
Niańka, aukle. 
Nic, nieka. 
Nić, siułas. 

Nicestwo1027, niekas. 
Niciany, siulinis. 
Nicienica 
Nicość, niekas, niekumas1028. 
Nicować, iszwersti. 
Nieczyj1029, niekieno1030. 
Nie, ne. 
Niebaczenie, ob.1031 niebaczność, 

nebukłumas,. nenumone, neap
gajrybe1032 

Niebacznie, nebuklej. nenuma
naczej, neapgajrej1033. 

Niebacznica1034, nebukli, nenuma
nanti, neapgajri1°35

• 

Niebacznik, nebukłus, nenuma
nus, neapgajrus1036. 

Niebaczność, nebuklumas, nenu
manymas, neapgajrumas 1037. 

Niebawiem, niebawnie, netrlik
sint1038. 

Niebezpieczen, ob.1039 niebez-
pieczny, paojus1040. 

Niebezpieczenstwo, OJUS (stary 
wyraz) paojumas1041. 
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Niebezpieczno, niebezpiecznie, 
paojej1042. 

Niebezpieczność, paojumas1043. 
Niebezpieczny, paojus1044. 
Niebianin, pl. niebianie, danginis, 

dangaus gywentojas1045. 
Niebianka, dangine1046. li 
[II 74] Niebiansko, dangiszkaj1047. 
Niebiegle, ob. niezręcznie, nesu-

manczej1048. 
Niebiegłość, nesurnanymas1049. 
Niebiegły, ob. nieudolny, niezdol-

ny, nesurnanus 1050. 
Niebieskawo, żydrokaj1051 . 
Niebieskawy, żydrokas1052. 
Niebieski1053, żydras, dangisz-

kas1054. 
Niebiosa, dangus pl. dangaj nie-

używas1055 

Niebitny, nekaringas1056, 
Niebłędnie, neklystanczej1057. 
Niebłędność, neklydirnas1058. 
Niebłędny, neklysrus1059. 
Niebłogosławienstwo, nepałajmi-

nimas1060. 
Niebny, danginis, dangiszkas1061. 
Niebo, danglis. 
Niebodajny, dangdawis1062. 
Nieboga, wargute, neturte1063. 
Niebogromca, danggraunis1064. 

Niebogromny, danggriausmin-
gas106S. 

Nieboj, ob. srniałek, drusunas. 
drąsutis1066. 

Niebolotny, auksztłakis, padang
łakis1061 

Niebonosny, dangpydis1068. 

1024 \trp. ob. 
1025 2. smajłus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1026 2. ne \trp. veliau, tamsesniu rasalu. 
1021 R s taisyta. 
1028 2. niekumas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1029 S. Ropel. Niczyj. 
1030 Z. niekieno prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1031 \trp. ob. 
1032 Z-iai nebukłumas,. nenumone, neap

gajrybe prir. veliau, tamsesniu rasalu. Z. 
neapgajrybe \trp. tarp eiluaą. 
1033 Z-iai nebuklej. nenumanaczej, neap

gajrej prir. veliau, tamsesniu rasalu; vi
durinysis is j4 turbo.t noretas parasyti 
nenumananczej. 
1034 Si vokabula ir S. Ropel. pateikta ne 

pagal abecelę. 
1035 2-iai nebukli, nenumananti, neapgajri 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. \ z. neap
gajri itrp. ap. 
1036 Z-iai nebuklus, nenumanus, neapgaj

rils prir. veliau, tamsesniu rasalu. \ z. 
neapgajrils itrp. ap. 
1037 Z-iai nebuklumas, nenumanymas, ne

apgajrumas prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
Z. dalis -gajrumas itrp. tarp eilucią. 
1038 2. netruksint prir. veliau, tamsesniu 

raSalu. 
1039 {trp. ob. 
1040 2. paojus prir. veliau, tamsesniu ra

Salu. 
1041 Tekstas ojus (stary wyraz) paojumas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1042 2. paojej prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
100 2. paojumas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1044 2. paojus prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
100 Tekstas danginis, dangaus gywentojas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 2. danginis 
tais. is dangine. · 

1046 2. dangine prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 
1047 Z. dangiszkaj prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1048 2. nesumanczej prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1049 Z. nesumanymas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1050 2. nesumanus prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1051 2. żydrokaj prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1052 Z. żydrokas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1053 Tais. iS Niebieskie (?) 

1054 Z-iai żydras, dangiszkas prir. veliau, 
tamsesniu rasalu. 
1055 Tekstas dangus pl. dangaj nieużywas 

prir. veliau, tamsesniu raSalu. Turbut 
nebaigta rasyti sangrąfos dalelyte się. 
1056 Z. nekaringas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1os1 Z. neklystanczej prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
105s Z. neklydimas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1059 2. neklystus prir. veliau, tamsesniu 

raSalu. 
1060 Z. nepalajminimas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1061 Z-iai danginis, dangiszkas prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1062 Z. dangdawis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1063 Z-iai wargute, neturte prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1064 Z. danggraunis prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1065 2. danggriausmingas prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1066 Z-iai drilsunas. drąsutis prir. veliau, 

tamsesniu ra5alu. 
1067 Z-iai auksztlakis, padanglakis prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1068 Z. dangpydis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
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Nieboraczek, wargiltis, wargute-
lis1069 

Nieboraczka. wargilte1070. 
Nieborak, wargszas1071 . li 
[II 75] Niebosiężny, dangusie

kąs1on. 

Nieboszczka, noumiriele, nabasz
tike1073. 

Nieboszczyca, ob. nieboszczka, 
Nieboszczyk. noumirielis, nabasz

tikas1074. 

Nieboszczykowski, nieboszczyko
wy, noumirielinis, nabasztiki
nis1075. 

Niebotworca, dangaus sutwierie-
jas1076. 

Niebotyczny, danguprigaunąs1077. 
Niebowid, danguregis1078. 
Niebożątko, nieboże. wargiltis1079. 
Nieboznawca, dangużinąs 1080, 
Niebylica, nebutas dajktas1081. 
Niebyt, nessumas1082. 
Niebytność, nesybe1083. 
Niebywaleć, nebuwielis. 
Niebywałość, nebu wimas 1084, 
Niebywały, nebuwis, nebuwie-

lis10ss. 
Nie cały, ne wissus1086 

Niech, niechaj, łaj, teguł, te, te 
ej1o87. 

Niechać, nekuszinti, 
Niechaj, ob. niech. 
Niechby, niechajby, łaj, teguł. 
Niechcąć, niechcący, nenorieda-

mas, nenoris. 
Niechcenie, nenoras. nenorieji

mas. 
Niechęc, nenoras. ob. niechętnie. 
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Niechęcic, ob. zniechęcić, neno-
rinti1oss. 

Niechętnie, nenorej, bościej1089. li 
[II 76] Niechętny, nenoris1090. 
Niechluj, 
Niechluja, niechlujka, szłąpa, płą-

pa, szlądra 1091 . 
Niechlujnie, 
Niechlujny, 
Niechlujstwo, 
Niechmurny, nedebesutas1092. 
Niechno, niechnoby, ob. niech, 

niechaj. 
Niechrzczeniec, nekrikszti tas 1093. 
Niechrześcianski, nekrikscionisz-

kas 1094. 
Niechuc, ob. niechęc, nenoras 1095. 
Niechwaląć się, negirdamos. 
Niechwalny, negiramas. 
Niechybnie, ob. niemylnie, nieo-

mylnie, 1096 
Niechybny, ob. niemylny, nieo-

mylny. 
Niechże, łajgi, tegułgi. 

Niecic, kurti, rozniecić, sukurti. 
Niecierpek, nepakętis 1097. 
Niecierpieć, neapkęsti, ob. niena-

widzieć. 

Niecierpiętliwość. nekętingu-
mas109s. 

N iecierpiętli wie1099, nekętinga j11°0. 
Niecierpiętliwy, nekętingas.1101 

Niecierpliwić, nekętinti1102• 
Niecierpliwie, nekantrej1103. 
Niecierpliwość. nekantrybe1104

• 

Niecierpliwy, nekantras1105
. li 

[II 77] Niecka, niecułka, mułda, 
rriuldele, niekocia. od słowa 

niekoti arba nijkoti. !l2 krou
pus nijkoti1106. 

Niecnie, dargej1107. 
Niecność, dargumas, dargybe1108. 

1069 Z-iai wargutis , wargutelis prir. ve
liau, tamsesniu rasalu, pirmojo raide u 
taisyta. 
1070 Z. wargute prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1071 Z. wargszas prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1072 Z. dangusieko,s prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1073 Z-iai noumiriele, nabasztiki prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1074 Z-iai noumirielis, nabasztikas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1075 Z-iai noumirielinis, nabasztikinis prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. Z. nabasztikinis 
itrp. tarp eiluaą 
1076 Z-iai dangaus sutwieriejas prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1077 Z. danguprigauno,s prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1078 z. danguregis prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1079 Z. wargutis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
10so Z. dangużino,s prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
los1 Z-iai nebutas dajktas prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1082 Z. nessumas prir. veliau, tamsesniu 

raSalu. 
1083 Z. nesybe prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
1084 Z. nebuwimas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1085 Z-iai nebuwis, nebuwielis prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1086 Z-iai ne wissus prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1087 Tekstas te, te ej prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 

1088 Z. nenorinti prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 
io89 Z. bościej prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
1090 Z. nenoris prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1091 Z-iai szfo,pa, pfo,pa, szlo,dra prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1092 Z. nedebesutas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1093 Z. nekriksztitas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1094 Z. nekrikscioniszkas prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1095 Z. nenoras prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1096 Toliau palikta vietos mazdaug vie

nai eilutei, matyt, lietuviSkiems fo
dziams ifasyti. 

1097 Z. nepakętis prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 
1098 Z. nekętingumas prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 
1099 Tokios vokabulos S. Ropel. nera. 

Veliau, tamsesniu rasalu ji tais. is Nie
cierpiętliwy. 

1100 Z. nekętingaj prir. veliau, tamsesniu 
rasalu . . 
1101 Visas sis straipsnis itrp. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1102 Z. nekętinti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1103 Z. nekantrej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1104 Z. nekantrybe prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
l 1os Z. nekantras prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1106 Tekstas niekocia. od slowa niekoti ar

ba nijkoti. np kroupus nijkoti prir. veliau, 
tamsesniu rasalu. Z-iai niekoti arba nijko
ti. np kroupus nijkoti ttrp. tarp eilucią 
1107 Z. dargej prir. veliau, tamsesniu ra

salu; jis prad. rasyti dargu, bet iStaisy'tas. 
11os Z-iai dargumas, dargybe prir. veliau, 

tarnsesniu rasalu. 
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Niecnota, ob. nieprawość, zbrod
nia. nedorybe1109, 

Niecnotnica, dargute, nedorie
lemo. 

Niecnotnie, nedoraj, dargej1111. 
Niecnotnik, dargunas, nedorie

lis1112_ 

Niecnotny, nedoras, albo niecny, 
ob. niegodny, niegodziwy. 

Nieco, mażką, mażkou1113. 
Niecofniony, niecofny. neatgręz-

tas1114. 
Niecułka, ob. niecka. 
Niecwiczony, nepratintas1115. 
Nieczcić kogo negódoti1116

• 

Niecześć, negóda 
Niecześciwie. negodej, nego-

dzej1117. 
Niecześciwy, negodingas1118. 
Nieczosanieć 

Nieczosany, ob. nieokrzesany, ne-
szukutas1119. 

Nieczule, nemaczej, nejautrej1120. 
Nieczułka, ob. niecka. 
Nieczułość, nematymas, nejuti-

mas1121. 

Nieczuły, nematus, nejunrus1122. 
Nieczyj, ob. niczyj, 
Nieczynnie, newejklej1123. 
Nieczynność, newejkłumas1124. li 
[II 78] Nieczynny, newejkłus1125. 
Nieczyścić, neanuti. 
Nieczysto, negrinaj, neczistaj, i

żagtaj1126. 

Nieczystość, negrinumas, iżagi
mas1127. 

Nieczysty, negrinas, iżagtas, ne
czistas1128. 
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Nieczyszczony, neanutas, negri-
nytas1129. 

Nieczytany, neskajtitas. 
Nieczytelnie, neajszkej1130. 
Nieczytelność, neajszkumas1131 . 
Nieczytelny, neajszkus1132. 
Niedamy, nedosnas, nedowinin-

gas1133. 
Niedarowany, nedowenotas. 
Niedatny, szyksztas, nedosnas. 
Niedawno, nesenej. 
Niedawność, nesenumas1134 

Niedawny, nesenas1135. 
Niedbać, nesirupinti1136. 
Niedbale, nerupej1137. 
Niedbaleć, nerupus 1138. 
Niedbałość, nerupestis, tingieji-

mas, apiłajda 1139. 
Niedbalstwo, apiłajda1140. 
Niedbaluch, ob. niedbalec. 
Niedbały, nerupus1141. 
Niedbanie, nerupinimos1142. 
Niedoba, ob. niedola. wargas1143. li 
[II 79] Niedobiór, ob. niedobór, 

nepriskira 1144. 
. Niedobitki, pałajkaj, atłajkaj1145. 

Niedobity, neużmusztas, nepri-
musztas1146. 

Niedobór, ob. niedobiór1147. 
Niedobre, nełabumas1148, 
Niedobry, negeras, nełabas. 
Niedobrze, negeraj, nełabaj. 
Niedochod, 
Niedochodek, 
Niedocieczenie, neprityrimas1149. 
Niedodeczoność. neprityrumas1150 

Niedocieczony, neprityrtas1151 . 
Niedogoda. ob. niedogodność, 

neintejka, nepatogybe1152. 

1100 Z. nedorybe prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

1110 Z-iai dargute, nedoriele prir. veliau, 
tamsesniu rasalu. 
1111 Z-iai nedoraj, dargej prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1112 Z-iai dargunas, nedorielis prir. ve

liau, tarnsesniu rasalu. 
1113 Z-iai mażkt{, mażkou prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1114 Z. neatgręztas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1115 Z. nepratintas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1116 Z. negodoti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1117 Z-iai negodej, negodzej prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1118 z. negodingas prir. veliau, tarnse

sniu rasalu. 
1119 Z. neszukutas prir. veliau, tamses-

niu rasalu. 
1120 2-iai nemaczej, nejautrej prir. veliau, 

tarnsesniu rasalu. 
1121 Z-iai nematymas, nejutimas prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1122 Z-iai nematus, nejuntus prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1123 Z. newejklej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu . 
1124 Z. newejklumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1125 Z. newejklus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1126 Z-iai negrinaj, neczistaj, iżagtaj prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. Z. neczistaj tais. 
is neczistas. 

1127 Z-iai negrinumas, iżagimas prir. ve
liau, tamsesniu rasalu; pirmasis tais. is 
negrinas. 
1128 Z-iai negrinas, iżagtas neczistas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1129 Z-iai neanutas, negrinytas prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1130 Z. neajszkij prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1131 Z. neajszkumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1132 Z. neajszkus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1133 Z-iai nedosnas, nedowiningas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1134 2. nesenumas prir. veliau, tamses

ni u rasalu. 
1135 2. nesenas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1136 2. nesirupinti prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1137 2. nerupej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1138 2. nerupus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1139 Z-iai nerupestis, tingiejimas, apilajda 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1140 2. apilajda prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1141 2. nerupus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1142 2. nerupinimos prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1143 2. wargas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1144 Z. nepriskira prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1145 Z-iai palajko.j, atlajko.j prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1146 2-iai neużmusztas, neprimusztas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1147 2-iai ob. niedobiór prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1148 2. nełabumas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1149 2. neprityrimas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
11so Z. neprityrumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1151 z. neprityrtas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
11s2 2-iai neintejko., nepatogybe prir. ve

liau, tamsesniu rasalll. 

73 



Niedogodliwy, neintejkus, nepa
togi.ts11s3. 

Niedogodnie, neintejkej, nepato
gej1154. 

Niedogodność, neintejkumas, ne
patogumas1155. 

Niedogodny, neintejkus, nepato
gi.ts11s6. 

Niedogryzki, niedojatki. 
Niedojrzały, ob. niedozrzały, ne-

iszbrędis 1157. 
Niedojrzany, nepriregamas. 
Niedokiszony, neirugis. 
Niedokładnie, neaszkej1158. 
Niedokładność, neajszkumas1159. 
Niedokładny, neajszkus1160. 
Niedokonany1161 , nepabęgtas, ne-

pabajgtas 1162. 
Niedokonczony, nepabęgtas, ne

nubęgtas1163. li 
[II 80] Niedokunki, kiaunakajlis 

prastas1164. 
Niedokwaszać, apgyżti. 

Niedokwaszenie, apgyżimas. 
Niedokwaszony, apgyżis1165. 
Niedola, nełajma. 
Niedołęga, negalis, łuszas1166. 
Niedołęstwo, negale, łuszybe1167. 
Niedołęźnie, łuszaj1168. 
Niedołężność, ob. niedołęstwo. 
Niedołężny. negalis. 
Niedolisek, łapęs kajlis1169. 
Niedołożnie, ob. niedostatecznie, 

nepakaktina j1170. 
Niedołożność, ob. niedostatecz

ność, nepakakimas1171 

Niedołoźony, ob. niedostateczny, 
nepakakis 1 m. 
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Niedomagać, neigalieti. 
Niedomawianie, nebiłumas1173 . 
Niedomiar, trukimas1174. 
Niedomniemany, 
Niedomówienie, nebiłumas1 175. 
Niedomówiony, nebiłus1176. 
Niedomowy, neprikałbąs1177. 
Niedonosek„ ob. niedochodek, 

neiszbrędis, neiszgużis 1178. 
Niedonoszony, newiekszlis 1179. 
Niedopałek, degiesus. 
Niedopalony, apdegęs1180. 
Niedopanek, plikponis, szunpo-

nis, ponu ubagas1181 . li 
[II 81] Niedopędny, nepanoka-

mas. 
Niedoperz, ob. nietoperz. 
Niedopieczony, nekepis. 
Niedopitki, atłajkaj gierimo1182. 
Niedopłajca, neużmokąs11 83 • 
Niedorobiony, nenudirbtas, nepa-

dirbtas1184. 
Niedorosły, nepaugis. 
Niedorostek, nepaugielis1185 

Niedorzecznie, ob. głupio, mul-
kingaj1186. 

Niedorzeczność, mulkybe1187. 
Niedorzeczny, mulkis1188. 
Niedościgły, ob, nieodożrzały, 

niedościgniony, neprinokamas, 
nepriregamas. 

Niedosięgły, niedosięźny, nepri-
gaunamas. 

Niedoskonale, netobułaj. 
Niedoskonalny, netobulingas. 
Niedosłuch, neprigirdis. 
Niedosłyszeć, ob. dosłyszeć, ne-

prigirdieti1189. 

Niedosłyszenie, neprigirdiejimas. 
Niedospać, neiszmiegoti. 
Niedospanie, niedosypianie, ne-

iszmiegoimas1190. 
Niedospany1191, neiszmiegojis. 
Niedospałek1 192, neiszmiegielis. 
N iedospiech, nepasku biejimas. 

1153 Z-iai neintejkus, nepatogus prir. ve
liau, tamsesniu rasalu. 
1154 Z-iai neintejkij, nepatogej prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1155 Z-iai neintejkumas, nepatogumas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1156 Z-iai neintejkus, nepatogus prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1157 Z. neiszbrędis prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1158 Z. neaszkij prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. Turbut noretas parasyti neajszkij. 
1159 Z. neajszkumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1160 Z. neajszkus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1161 Buvo \trp. n (Niedokonanny), bet si 

raide vel nuvalyta, t. y. nubraukta. 
1162 Z-iai nepabęgtas, nepabajgtas prir. 

veliau, tamsesniu ra5alu. 
1163 Z. nenubęgtas prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1164 Z. kiaunakajlis tais. is kiaunakajlelis 

ir z. prastas prir. veliau, tamsesniu rasa
lu. 
1165 Veliau, tamsesniu rasalu taisyta iS 

apgyV:s. 
1166 Z. luszas prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
1167 z. luszybe prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1168 Z. luszaj prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
1169 Z-iai lapęs kajlis prir. veliau, tam-

sesniu rasalu. Pirrnasis tais. iS lapis. · 

1170 Z. nepakaktinaj prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

11n Z. nepakakimas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 
11n Z. nepakakis prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
n73 Z. nebilumas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1174 z. trukimas prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1175 Z. nebitumas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1176 Z. nebilus prir. veliau, tarnsesniu 

rasa lu. 
1177 2. neprikalbqs prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1178 Z-iai neiszbrędis, neiszgużis prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. Z. dalis -gużis 
\trp. tarp eilucit+ 
1179 Z: newiekszl is prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1180 Veliau, tamsesniu rasalu tais. is ap

deges. 
1181 Tekstas plikponis , szunponis , panu u

bagas prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1182 2 -iai atłajkaj gierimo prir. veliau, 

tarnsesniu rasalu. 
1183 Z. neużmokąs prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1184 Z-iai nenudirbtas, nepadirbtas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1185 z. nepaugielis prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1186 Z. mulkingaj prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1187 Z. mulkybe prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1188 Z. mulkis prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
11s9 Z. neprigirdieti prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1190 Prad. rasyti neiszn, bet iStaisyta. 
1191 Prad rasyti Niedospal(?), bet iStai

syta. 
1192 S. Ropel. Niedośpialek. 
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Niedostały, ob. niedorzały, neisz
brędis, neisznokis1193. 

Niedostatecznie, nepakąkamaj, 

trukamaj1194
• li 

[II 82] Niedostateczność, nepaka-
kimas1195. 

Niedostateczny, nepakakis1196. 
Niedostatek, trukumas1197. 
Niedostawać, trukti, stokoti. 
Niedostępność, <nepriejtamas. > 

nepriejga1198. 
Niedostępny, nepriejtamas, ob. 

nieprzystępny. 

Niedostrzegalnie, nepasergamaj1199. 
Niedostrzegalny, nepasergamas1200

• 

Niedoswiadczenie, nemanda1201 . 
N iedoswiadczony, nemand us 1202. 
Niedoszły, ob. niedożrzały, neisz-

nokis, nepribrędis1203. 
Niedotykalny, nepalytemas 
Niedouczenie, pósmokslej1204. 
Niedouczeniec, pósmokslis1205. 
Niedouczoność pusmoksłumas 1206. 
Niedouczony, pusmokslis1207. 
Niedouk, ob. niedouczeniec1208. 
Niedowarźony1209, neiszwiris1210. 
Niedowcipnie, 
Niedowiarek, netikielis. 
Niedowiarski, netikielinis1211. 
Niedowiarstwo, neisztikiejimas. 
Niedowid, niedowidz, żlibis. 
Niedowidzieć, nepriregieti, ob. 

dowidzieć, żlibinti, nepriregie
ti1212. 

Niedowierny, neisztikamas1213 

Niedowierzać, neisztikieti, ob. do
wierżam. 

Niedowierzanie, neisztikiejimas. li 
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[II 83] Niedowodny, nedarody
tas1214. 

Niedozierca1215, ob. niedozor, ne
pri wejzda 1216. 

Niedoźrzałka. neisznokusi, nebrę
dusi1217_ 

Niedożrzałość, neisznokimas, ne-
brędimas 1218. 

Niedozrzały, nebrędis1219 . 
Niedozwolony, nelejstas1220. 
Niedrożnik, nebranginykas1221 . 
Niedrożony, nebrangintas1222. 
Niedrzewny, nemedinis1223. 
Niedworny, neakiwas.1224 

Niedufnie, niedufność, niedufny, 
ob. nieufnie, nieufność., nieuf
ny, neklautingaj, neklautis, ne
klautingas, nepaklaunej, nepa
klaunumas, nepaklaunamas1225. 

Niedużo, nedaug. 
Niedużość, ob. szczupłość, skru

binumas, neboterimas1226. 
Nieduźy, neboteras. 
Niedumny1227, <nerukstits. > nedi-

dziujis, neputlus1228. 
Niedziela, nediele. 
Niedzielny, nedielinis. 
Niedzielny, nedalitas. 
Niedżwiadek„ meszkutis. 
Niedżwiadkowiec. 

Niedżwiadkowy, meszkinis, me-
szkutinis1229. 

Niedżwiednia, meszkiniczia. 
Niedźwiednicy, pl. meszkinykaj. 
Niedżwiednik, meszkinykas. 
Niedźwiedź, meszka. 
Niedźwiedzi, meszkinis. 
Niedźwiedziarz, meszkinykas. li 

[II 84] Niedżwiedzica, patele me-
szka, meszkiene1230. 

Niedżwiedzie, meszkinas. 
Niedżwiedzię, meszkutis. 
Niedźwiedzina, meszkiena1231. 
Niefarbowany, nedaźytas. 
Nieforemnie, ob. niekształtnie. 

1193 Z-iai neiszbrędis, neisznokis prir. ve
liau, tamsesniu rasalu. 

1194 2-iai nepakąkamaj, trukamaj prir. ve
liau, tamsesniu rasalu. 
1195 Z. nepakakimas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1196 Z. nepakakis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1197 Diakritikai virs u ir u prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1198 Z. nepriejtamas isbr., o nepriejga 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1199 Z. nepasergamaj prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1200 Z. nepasergamas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1201 Z. nemanda prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1202 Z. nemandU5 prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1203 Z-iai neisznokis, nepribrędis prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1204 2. pósmokslej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
12os Z. pósmokslis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1206 Z. pusmokslumas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
12CY7 Z. pusmokslis prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1208 Z-iai ob. niedouczeniec prir. veliau, 

tarnsesniu rasalu. 
1209 R w taisyta. 
1210 Z. neiszwiris prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 

1211 Z. netikielinis prir. veliau, tamses
niu rasalu. 
1212 Z-iai żlibinti, nepriregieti prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. Z. nepriregieti 
itrp. tarp eiluCią 
1213 z. neisztikamas prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1214 Z. nedarodytas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1215 Virs z nubrauktas diakritikas 

(buvo ż). 
1216 Z. nepriwejzda prir. veliau, tamses

niu rasalu. Ltrp. d. 
1217 Z-iai neisznokusi, nebrędusi prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1218 Z-iai neisznokimas, nebrędimas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1219 Z. nebrędis prir. veliau, tamsesniu 

rasa lu. 
r220 Z. nelejstas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1221 Z. nebranginykas prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 
1222 Z. nebrangintas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1223 Z. nemedinis prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1224 Visas sis straipsnis itrp. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1225 Z-iai neklautingaj, neklautis, neklau

tingas, nepaklaunej, nepaklaunumas, nepak
launamas prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
Tekstas -tingas, nepaklaunej, nepaklaunu
mas, nepaklaunamas itrp. tarp eiluCią 
1226 Z-iai skrubinumas, neboterimas prir. 

veliau, tarnsesniu rasalu. Pirmasis prad. 
rasyti skrup, bet iStaisytas. 

1227 S. Ropel. Niedymny. 
1228 Z. nerukstus isbr., o nedidziujis, ne

putlus prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1229 Z-iai meszkinis, meszkutinis prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1230 Z. meszkiene prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1231 Antroji e itrp. 
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Nieforemność, 

Nieforemny, ob. niekształtny. 
Niefrasobliwie1232, nerupesnin-

gaj1233. 
Niefrasobliwość, nerupiejimas1234. 
Niefrasobliwy, nerupesningas1235. 
Negaszone1236 wapno, kałkaj ne-

gesyti1237. 
Niegdy, ob. niekiedy, ob. niegdyś. 

angis, kanakados 1238. 
Niegdyś, ąngis, ob. kiedys. kana

kumeru 1239. 
Niegęsto, netankej, netąkej, netir-

sztaj1240. 
Niegęsty, netankus, netirsztas. 
Niegibki, nełankus, newałkus1241 . 
Niegiętki, nepalękamas. 

Niegładki, ruplietas. 
Niegładko, ruplietaj. 
Niegładkość, ruplietumas1242. 
Niegłaźno, nieglazno, neguwej1243. 
Niegłazność, nieglazność, guwu-

mas1244. 

Niegłazny, nieglazny, guwus1245. 
Niegłęboki, sekłus, negiłus. 

Niegnojny, neikriestas. 
Niegodnica. newerczia 1246. li 
[II 85a] Niegodnie, newertaj, ne

deranczej1247, 
Niegodnik, newerczius, nede

rus1248. 

Niegodność, newertybe, nederu-
mas1249. 

Niegodny, newertas, nederus1250. 
Niegodzijasz, nedorielis1251 . 
Niegodziwie, nedoraj1252. 
Niegodziwiec, nedorielis1253. 
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Niegodziwość, nedorumas, nedo
rybe1is4. 

Niegodziwy, ob nieprawny., ne-
doras1255. 

Niegojny, negynus. 
Niegolony, neskustas1256. 
Niegościnnie, newijszingaj1257. 
Niegoscinność, newieszybe, ne-

wijszumas1258 
Niegoscinny, newieszus, newij

szus1259. 
Niegospodarnie, neirbej, negas

padoriszkaj1260. 
Niegospodarność, neirbumas, ne

gaspadorumas 1261 . 
Niegospodarny, neirbus, nagas

padorius1262. 
Niegotowość, nerangumas1263. 
Niegotow1264, niegotowy, neran

gi:ts126S. 

Niegruntownie, nepamatingaj1266, 
Niegruntowność, nepamatu-

mas1267. 

Niegruntowny, nepamatingas1268. 
Niegrzebny, nełajdojemas. 
Niegrzecznie, nemundagej1269. 
Niegrzeczność, nemundagu-

mas127o. 

Niegrzeczny, nemundagi:ts1271 . 
Niegrzeczy, <neleton,> nełajku, ne

muntu, nemunton1272. li 
[II 86a] Niegrzeszność, negriesz

numas, nenudiemingumas. 
Niegrzeszny, nenudiemingas, 
Nieharmonia, negausmus, nesuti

kimas1273. 

Nieharnonijnie1274 negausmej, ne
sutikanczej1275. 

1232 Tais. iS Niefrasobliwy. 
1233 2. nerupesningaj prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1234 2. nerupiejimas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1235 2. nerupesningas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1236 S. Ropel. Niegaszone. 
1237 Tekstas kałkaj negesyti prir. veliau, 

tarnsesniu rasalu. 
1238 2-iai angis , kanakados prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1239 2. kanakumetu prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1240 Prad. rasyti netis, bet istaisyta. 
1241 2. newalkus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1242 2. rnplietumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1243 2. neguwej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1244' 2. guwumas prir. veliau, tamsesniu 

rasa lu. 
1245 2. guwus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1246 Z. newerczia prir. vełiau, tamsesniu 

rasalu. 
1247 2-iai newertaj, nederanczej prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1248 2-iai newerczius, nederus prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1249 2-iai newertybe, nederumas prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1250 2-iai newertas, nederiłs prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1251 2. nedorielis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1252 2. nedoraj prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1253 Z. nedorielis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1254 Z-iai nedorumas, nedorybe prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1255 2. nedoras prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 

1256 Diakritikas virs u prir. veliau, tam
sesniu rasalu. 
1257 V eliau, tamsesniu ras al u taisyta iS 

newieszingaj. 
125s Z. newijszumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1259 Z. newijszus prir. veliau, tamsesniu 

rasa lu. 
1260 2-iai neirbej, negaspadoriszkaj prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1261 2-iai neirbumas, negaspadorumas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1262 2-iai neirbus, nagaspadorius prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1263 Z. nerangumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1264 5i vokabula ir S. Ropel. pateikta ne 

pagai abecelę. 
1265 2. nerangus prir. veliau, tamsesniu 

rasa lu. 
1266 Z. nepamatingaj prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1267 Z. nepamatumas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1268 2. nepamatingas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1269 Z. nemundagej prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1270 Z. nemundagumas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1271 2. nemundagus prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1272 V eliau, tamsesniu rasalu parasyta 

neleton, bet is karto iSbr. ir prir. nełajku, 
nemuntu, nemunton. 
1273 Veliau, tamsesniu . rasalu parasyta 

gausmus, nesutinkanczej, bet iS karto iStai
syta i negausmus, nesutikimas. 
1274 S. Ropel. Nieharmonijnie. 
1275 Veliau, tamsesniu rasalu parasyta 

gausmej, nesutikanczej, bet iS karto prie 
pirmojo z. prir. neiginys ne-. 2. nesuti
kanczej turbut noretas parasyti nesutin
kanczej. 
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Nieharmonijność, niehamonijny. 
ob. niezgodny, negausmingu
mas, nesutikimas, negausmin
gas, nesutinkus1276. 

Niehonorowo, negodingaj. 
Niehonorowy, negodingas, 
Niejaki, nekoksaj. 
Niejako, nekajpo1277. 
Niejasnie1278, niejasno, neajszkej, 
Niejasność, neajszkumas. 
Niejasny, neajszkus. 
Niejawnie, słaptu. 
Niejauność1279, sliepimas. 
Niejawny, słaptus. 
Niejeden, newienas. 
Niejednaki, newienokas1280, iwaj-

rus. ob. róźny. 
Niejednako, newienejp. 
Niejednakość, newienokumas1281. 
Niejedzenie, newalgymas. 
Nieinaczej, nekitejp. 
Nieinakszy, nekitoksaj. 
Nieinszy, nekitas. 
Nieistnienie, neesumas1282

, 

Niekarnie ob. bezkarnie. nekun-
kej1283. 

Niekarność. nekunkinimas1284, ne
kękinimas1285. 

Niekarny, nekunkintas, nekękina
mas1286. li 

[II 85b] Niekatolicki, nekatalikisz-
kas1287. 

Niekatolik, nekatalikas1288. 
Niekiedy, nekadu 1289. 
Niekiędy, nekur1290. 
Niekilko, nekeli1291 

Niekisiałość, ob. zakalec. 
Niekontent, ob. niezadowolony. 
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Niekorzystnie, nenaudingaj. 
Niekorzystność, ob. bezkorzyst-

ność. nenauda 1292
• 

Niekorzystny, nenaudingas1293. 
Niekrwawy, nekruwinas1294. 
Niekształtnie1295, nedajlej1296 

Niekształtność1297, neda~umas1298. 
Nieksztatłny1299, nedajłus1300 . 
Niekto, nekursaj, nekas1301 . 
Niektóry, nekursaj1302. 
Niekunsztownie, 
Niekunsztowność. 

Niekunsztowny, 
Niekupny, nepirktas. 
Niekwaszony, neraugintas. 
Niełacno, nelengwu 1303. 
Niełacny, nelengwas1304. 
Nieład, nerieda1305, 
Nielada, nejeb1306. 
Nieladajaki, nekoksaj1307. 
Nieładnie, nedajlej1308. 
Nieładny, nedajłas, negraksz-

tus1309. li 
[II 86b] Niełagodność, netajku

mas, nejaukumas1310, 
Niełagodny, netajkus, nejau-

kus1311. 

Niełakomy, negobus. 
Niełaska, nemałone1312. 
Niełaskawie, nemałonej, nemało-

nej1313. 

Niełaskawość, nemałonumas1314. 
Niełaskaw1315, niełaskawy, nema

łonus1J16 

Nielękliwie, nenugąstej, nenugan
sczej, dransej, nebuksztej1317 

Nielękliwość, nielękliwy, ob. nie-

ulękłość, nieulękły NeBukszty
be, nebukszrus1318. 

Nieleniewie, netingej1319. 

1276 2-iai negausmingumas, nesutikimas, 
negausmingas, nesutinkus prir. veliau, 
tamsesniu rasalu. Jie itrp. tarp eiluCią 
1277 2. nekajpo prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1278 Tais. iS Niejasno. 
1279 S. Ropel. Niejawność. 
12so Prad. rasyti newienoki, bet istaisyta. 
1281 2. newienokumas prir. veliau, tarn-

sesniu rasalu. 
1282 2. neesumas prir. veliau, tamsesniu 

ra5alu. 
1283 2. nekunkij prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1284 Prad. rasyti N, bet istaisyta. 
1285 2-iai nekunkinimas, nek{kinimas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1286 2-iai nekunkintas, nek{kinamas prir. 

veliau, tamsesniu raSalu. 
1287 2. nekatalikiszkas prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 
1288 2. nekatalikas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1289 2. nekadu prir. veliau, tarnsesniu 

ra5alu. 
1290 2. nekUr prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
1291 Tais. iS nekilis. 
1292 Z. nenauda prir. veliau, tamsesniu 

ra5alu. 
1293 2. nenaudingas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1294 2. nekruwinas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1295 Antroji t itrp. 
1296 2. nedajlej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1297 Prad. rasyti Niekszlat, bet istaisyta. 
129s 2. nedajlumas prir. veliau, tamses-

niu rasalu. · 

1299 Tais. iS Niekszłatny. Turbut noreta 
parasyti Niekształtny. 
1300 2. nedajlus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1301 2. nekas prir. veliau, tarnsesniu ra

salu. 2-io nekursaj diakritikas virs u taip 
pat prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1302 Diakritikas virs u prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
13m Z. nelengwu prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1304 2. nelengwas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1305 Z. nerieda prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1306 Z. nejeb prir. veliau, tarnsesniu ra-

sal u. 
13W 2. nekoksaj prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1308 2. nedajlej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1309 Z-iai nedajlas, negraksztus prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. Antrojo neiginys 
ne- itrp. 
1310 2-iai netajkumas, nejaukumas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. Neiginiai ne
itrp. 
1311 Z-iai netajkus, nejaukus prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. Neiginiai ne- itrp. 
1312 Z. nemalone prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1313 Antrasis z. nemałonej prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1314 Tais. is nemalone veliau, tamsesniu 

rasalu. 
ms 5i vokabula ir S. Ropel. pateikta ne 

pagal abecelę. 
1316 Diakritikas virs u prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
l317 2. nebuksztej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 2. dalis -buksztej \trp. tarp eilu
Cią 

l318 2-iai NeBuksztybe, nebuksztus prir. 
veliau, tamsesniu rasalu. Jie itrp. tarp ei
lucią Pirmojo z. neiginys ne- prir. 
1319 Prad. rasyti netil(?), bet iStaisyta. 
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Nieleniewy, netingas1320, 
Nieletni, bemetis, mażutis1321 . 
Nielicznie, nedaugel, neapscej1322. 
Nieliczny, nedaugiis, neapstus, 

neapscias1323. 
Nielitość, nemejligumas1324, ne-

mejle1325. 
Nielitosciwie, nemejlingaj1326 

Nielitosnie1327, nemejlej1328. 
Nielitościwość, nernejlingumas1329. 
Nielitosciwy, nielitosny, nemej-

lingas1330. 
Nielotność, nełakurnas1 331 . 
Nielotny, nełakus1 332. 
Nielubo, nenorej1 333

• 

Nieludny, neszejminingas1334 

Nieludzki, noźrnus1335. 
Nieludzko1336, nożrnej1337. li 
[II 87] Nieludzkość, nożmybe1338. 
Nielusy, ob. nieglaźny. nebtin-

kus1339. 

Nielza, ob. łza. aszara1340 

Niem, jurni. 
Niema, niernasz, niera. 
Niemądry, negudrus1341. 
Niemądrze, negudrej1342 

Niemal, rnaźne. 
Niemało, nemaź, 

Niemały, nemaźas 

Niemarszczony, nerukszłotas. 
Niemasz, niera, ob. niema. 
Niemcy, pl. wakytej, Niemiec1343, 

wakytis. 
Niemczeć, <wokytinti,> i Waky-

ti1344 pawirsti. 
Niemczura, Wokytio-pałajk's1345. 
Niemczyć, wokytinti. 
Niemczyk, wokytelis. 
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Niemczysko, ob. Niemczura, wo-
kytalis1346. 

Niemczyzna, wokytumas1347. 
Niemeczka, Wokytele. 
Niemen, Nemunas upe. 
Niemenski, Nemuninis. 
Niemęski, niemęzki, ob. nie

rnęźny. newiriszkas. newirin
gas134s. 

Niemęzko1349, newyringaj1350. 
Niemęskość. newyribe1351 

Niemętny, nedrumstas 
Niemęźatka, ob. niezamężna. be-

wyre1352 

Niemężny, newyringas1353. li 
[II 88] Niemiara, par mierą1354. 
Niemiec, Teutonas. 
Niemieć, oniemieć, żadas użkri

to135s1 
Niemiecki, Teutoninis. 
Niemienie, oniemienie, żado 

użkritimas, neżadas1356 . 
Niemiemość, ob. niepomiarkowa

nie, niemierny, ob. niepomiar
kowany, nenutajsytas, nenutaj
symas, nepami erka wojimas 1357. 

Niemieszany, nesujaugtas. 
Niemieszkalie, ob. niemieszkanie, 

negywenamaj1358. 
Niemieszkalny, negywenamas, 

<negywenamas> 1359. 
Niemieszkanie, netrukdamas1360. 
Niemile, nemałonej. 
Niemiło, nemałonu.1361 

xxx xxx1362 Niemiłosierdzie, ne-

1320 Tais. iS netingus. 
1321 2-iai bemetis, mażutis prir. veliau, 

tarnsesniu rasalu. 

1322 2 -iai nedaugel , neapscej prir. veliau, 
tarnsesniu rasalu. 
1323 2 -iai nedaugiłs, neapstus, neapscias 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1324 Turbut noreta parasyti nemejlingu

mas . 
1325 2-iai nemejligumas, nemejle prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1326 2. nemejlingaj prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1327 Tokios vokabulos S. RopeL nera, z. 
Nielitośnie cia pateiktas prie vokabulos 
Nielitościwie . 

1328 2. nemejlej prir. veliau, tamsesniu 
rasa lu. 
1329 2. nemejlingumas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1330 2. nemejlingas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1331 2. nełakumas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1332 z. nełakus prir. veliau, tamsesniu 

ra5alu. 
1333 Z nenorej prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
1334 2. neszejminingas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1335 2. noźmus prir. veliau, tamsesni u 

rasalu. 
1336 Tais. iS Nieludzkość. 
1337 2. nożmej prir. veliau, tamsesniu 

rasa lu. 
1338 2. nożmybe prir. veliau, tamsesniu 

ra5alu. 
1339 2. nebtinkus prir. veliau, tamsesniu 

raSalu. 
1340 Z. aszara prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
1341 z. negudrils prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1342 2. negudrej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1343 Tais. iS niemiec. 
1344 Tais. is Wokyti. 
134.5 ~trp. j. 
1346 2. · wokytalis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. Prad. rasyti woki, bet istaisyta. 
1347 2. wokytumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1348 2-iai newiriszkas. newiringas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 2. newiringas 
itrp. tarp eilucitt-
1349 S. Ropel. Niemęsko. 
1350 2. newyringaj prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1351 2 . newyrźbe prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1352 2 . bewyre prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1353 2. newyringas prir. veliau, tamses

niu rasalu. Prad. rasyti newi, bet iStaisy
ta. 
1354 2-iai par mierą prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1355 Tekstas żadas użkrito prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1356 Tekstas żado użkritimas, neżadas 

prir. veliau, tamsesniu ra5alu. 
1357 2-iai nenutajsytas, nenutajsymas , ne

pamierkawojimas prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 2. dalis -pamierkawojimas itrp. 
tarp eiluCitt-
1358 Z. negywenamaj prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1359 Antrasis z. negywenamas ir prir., ir 

iSbr. veliau, tamsesniu rasalu. 
1360 V eliau, tamsesniu rasalu itrp. k. 
1361 Visas sis straipsnis itrp. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1362 5itaip S. Dauk. pazymejo vietą, kur 

jis nurodo tterpti tekstą, jo parasytą ant 
pridetinio lapelio (analogiSką fonklą pa
dejo ir lapelio su iterpiamuoju tekstu 
pradzioje), plg. dar ir II 99. 5is la
pelis parasytas veliau, tamsesniu rasalu, 
jau redaguojant tekstą, jame yra 12 strai
psnitt- S. Dauk., rasydamas pagrindini 
tekstą, bus is pirmosios S. Ropel. 1130 
psl. skilties netyaa per5okęs i antrąją ir 
beveik visą pirmąją praleidęs. Dabar 
spausdinant pridetinio lapelio z-iai is
skirti grafiSkai - atitraukti nuo krasto. 
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gajlingumas, nemiłaszirdys

te. 
Niemiłosiernie, nemejlingaj, ne

miłaszirdinga j 
Niemiłosierny, nemejlingas. ne

miłaszirdingas. 

Niemiły, nemałonus. 

Niemka, niemkinia, wokyte, 
wokyczia. 

Niemoć, negale. 
Niemocen, neigalis, sergąs. 

Niemocnica, sargintuwe arba 
infirmarije1363. 

Niemocnieć, neigalieti. 
Niemoralnie, nedoringaj, nedo

raj. 
Niemuralność1364, nedorybe, ne

doringumas. 
Niemoralny, nedoras, nedorin

gas 
Niemość, niemota, nebiłumas, uż-

kri timas żado, <be> neżadas1365. 
Niemowa, nekałba 1366

• 

Niemowlątko, kudikelis1367. 
Niemowlę, kudikis1368. 
Niemowlęctwo, kudikyste1369. 
Niemowlęcy, kudikinis1370. 
Niemowli, ob. niemowlęcy1371 . 
Niemowny, nebiłus. 
Niemożebność1372, negaliejimas1373. 
Niemożebny1374, negalemas1375. 
Niemozność, negale1376. 
Niemożny1377, negalis, negale-

mas137s. 

Niemy, nebilis. 
Niemylnie, neriklej1379. 
Niemylność, ob. nieomilność, ne-

rikłumas, neriklybe1380
• 
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Niemilny1381, neomylny, nerik
łus1 3s2 li 

[II 89] Nienaboźnie, ob. niepoboź
nie, niezboźnie, bediewej, ne
diewobajmingaj, nediewmel
dzej, nemaldzej1383. 

Nienaboźność, ob. niepoboźność, 

niezbożność. bediewumas, ne
diewo ba jmingumas, nediew
meldingumas, nemaldybe1384. 

Nienabozny, ob. niepobozny, nie
zboźny, nediewmeldis, nemał
dus13ss. 

Nienacko, iszneżinill. stajgil1386. 
Nienaciągniony1387, neancztrauk

tas, neitęptas1388. 
Nienaganiany, ob. nienaganny, 

nepejktas1389. 
Nienagannie1390, nepejkamaj1391. 
Nienaganny, nienaganiony, nepej-

kamas1392. 
Nienagrodny, 
Nienagrodzony, 
Nienajrzeć, ob. nienażrzeć. nepri

ryti, neprisprinkti1393. 
Nienakazany, nejisakytas, nelijp-

tas1394. 

Nienaklonny, neslygstus1395. 
Nienakręcony, neantsuktas1396. 
Nienakryty, ob. odkryty, neap-

dęgtas1397. 

Nienaleźny, neprigulis, nepride
rąs139s. 

Nienaprawny, nepatajsomas1399. 
Nienaruszalność1400, ob. nietykal

ność, nepalytiejimas1401 . 
Nienaruszalny1402, nepalitietas, ne

palitemas1403. 

Nienaruszenie, nepalitietaj1404
• 

Nienaruszony, ob. nietykalny. ne
palitietas1405. 

1363 Tais. is infirmarija. 
1364 S. Ropel. Niemoralność. 

1365 Tekstas użkritimas ż.ado, <be> neż.adas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. Tekstas 
<be> neż.adas itrp. tarp eilucil.l-
1366 Z. nekalba prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1367 Z. kudikelis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. Jis tais. iS kudikis . 
1368 Z. kudikis prir. veliau, tamsesniu 

rasa lu. 
1369 Z. kudikyste prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1370 Z. kudikinis prir. veliau, tamsesniu 

rasa lu. 
1371 Tais. is niemowlęci . 

1372 ltrp. eb. 
1373 Z. negaliejimas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1374 ltrp. eb. 
1375 Z. negalemas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1376 Z. negale prir. veliau, tamsesniu ra-

sal u. 
1377 Veliau, tamsesniu rasalu tais. is 
Niemożebny. 

1378 Z-iai negalis, negalemas prir. veliau, 
tamsesniu rasalu. Pirmojo z. neiginys ne
itrp. 

1379 z. neriklej prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

1380 Z-iai neriklumas, neriklybe prir. ve
liau, tamsesniu rasalu. 

1381 ltrp. i. S. Ropel. Niemylny. 
1382 Z. nerikłus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1383 Z-iai bediewej, nediewobajmingaj, ne

diewmeldzej, nemaldzej prir. veliau, tam
sesniu rasalu. Tekstas -wej, nediewobaj
mingaj, nediewmeldzej, nemaldzej itrp. tarp 
eiluci4-

1384 Z-iai bediewumas, nediewobajmingu
mas, nediewmeldingumas, nemaldybe prir. 
veliau, tamsesniu rasalu. Tekstas -wu
mas, nediewobajmingumas, nediewmeldingu
mas , nemaldybe itrp. tarp eilucil.l-
1385 Z-iai nediewmeldis, nemałdus prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. Tekstas -dis , ne
maldus itrp. tarp eilucil.l-
1386 Z-iai iszneżiniu. stajgu prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. Pirmojo z. pradzia tai
syta. 

1387 5i vokabula ir S. Ropel. pateikta ne 
pagal abecelę. 
1388 Z-iai neancztrauktas, neitęptas prir. 

veliau, tarnsesniu rasalu. l pirmąji z. 
itrp. cz. 
1389 Z. nepejktas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1390 Pirmoji n itrp. 
1391 Z. nepejkamaj prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1392 Z. nepejkamas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1393 Z-iai nepriryti, neprisprinkti prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1394 Z-iai nejisakytas, nelijptas prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1395 Z. neslygstus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1396 Z. neantsuktas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1397 Z. neapdęgtas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1398 Z-iai neprigulis, nepriderąs prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1399 z. nepatajsomas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1400 Tais. iS Nienaruszoność. 

1401 z. nepalytiejimas prir. veliau, tam
sesniu rasalu. 

1402 Tais. is Nienaruszony. 
1403 Z-iai nepalitietas, nepalitemas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1404 Z. nepalitietaj prir. veliau, tamses

niu ra5alu. 
14U5 Z. nepalitietas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
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~1u1us, •"•· p. rz. P•tra~ė u• 
~010, rc.prOer qu"ua de lr1n11. 
AiuAil„ Vli•lait, eo, -,oU quel'lue 
cbo1D de m1aui1 <Ei1. /f;~„,11 
rrzyf'!ė eo, reer.utr qų'"cboae d uue 
mau1Cre peu cr•r:1ra1e. 

Nanu.o, .J~. 91į to, ceh m'e•l 
Jė.oogrėaule, 1~1uble. 

N11:Mll:.nS1IERDZU:, &., 1. 11. manqa• 
Jc cLuitė, de. pi1ie, dc co111miKra• 
liuu, 111. iuc•1mmiU:r.tiun , 1. /. 

~UJlllD111.IUllE, .Jo. impi101a· 
hlemcųl. 1•u• 1 1it •ė uu• conamiKra
liou, HDI mi1rr1 :orde. - /•'" · 
JI" ,.-snz.cz~ė 11i„milo1ierrci~, cri-er 
mi.ėricurd• d cricr A rompre Ia li!le 
aax Hliatauls. /tii~•ilo1irrnie &lr1· 
pi. hrz,Jti, il Cll: par lr11p w,~, 
par lr•·p laid, il aba19 dc Ia prr• 
miMiou . 
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Nienasiadły, neapsodintas1406. 
Nienasladownie, nepasekamaj1407. 
Nienasladowny, nepasekamas1408. 
Nienasycenie, nesotej, nesoczej. 

nepasotintaj1409. 
Nienasyconość, nesotis, nesotu

mas, nepasotinimas1410. 
Nienasycony, nepasotintas1411 . 
Nienaturalnie, negamczej, negam

tej1412. /1 
[II 90] Nienaturalność, negamty

be1413. 

Nienaturatny1414, negamtus, ne
gamtingas1415. 

Nienawidny, neapkętamas1416. 
Nienawidzić, ob znienawidzić, 

neapkęsti1417. 
Nienawiść, neapikąta, <neapiką

czej>141s. 
Nienawisnie, nienawistnie, neapi

kączej1419. 

Nienawisnik, nienawistnik, neapi
kętus1420_ 

Nienawisny, nienawistny, neapi
kętąs1421. 

Nienawykłość, neigudimas, nei-
pratimas1422. 

Nienawrotny1423, neatwertamas1424. 
Nienosna, nededanti. (wiszta)1425 

Nieobacznie, ob. nieopatrznie, 
nieprzezornie, nesargej1426. 

Nieobacżność, ob. nieprzezor
ność, nesargumas1427. 

Nieóbaczny, ob. niebaczny. ob. 
nieopatrzny, nieprzezorny, ne
sarglis 1428. 

Nieobecnie, ob. zaocznie. nerege
maj, nesanczej, nesantej1429. 
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Nieobecność, nebuwimas, neessu-
mas1430. 

Nieobecny, nesus, nebuwis1431 . 
Nieobeszły, neapdygis1432. 
Nieobjętny1433, ob. nieobjęty1434, ob. 

niepojęty, neapjemamas1435. 
Nieobjeżdzony, ob. nieujeżdzony. 

neapjodytas1436. 
Nieobłędny, ob. nieomylny., ne

apsirinkus, neklystus1437. 
Nieobliczony, ob. niepoliczony, 

neaplykutas, neapskajtytas, ne
aprokutas1438. 

Nieobłudnie, tikraj1439. 
Nieobłudny, tikras1440. 
Nieobłupiony, nenudirtas1441 . 
Nieobrazliwy, neużgaulingas, ne-

pażejdamas1442. li 
[II 91)1443 Nieobrazny, neuźgau-

łus. nepażejdamas, nepażejs-
tas·1444. 

Nieobronnie, neginkłutaj, neap
ginkłutaj1445. 

Nieobronny, neginkłutas, neap
ginkłutas, neaptwertas1446. 

Nieobrzeska, ob. nieobrzezek, 
neapipjaukłas 1447, 

Nieobrzezek1448, ob. napletek, 
obrzezek. skurgalis 1449 

Nieobrzezaniec, neapipjausty-
tas. 

Nieobrzezany, neapipjaustytas. 
Nieobrzezek, ob. nieobrzeska 

1406 z. neapsodintas prir. veliau, tarnses
niu rasalu. 

14CYJ Z. nepasekamaj prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

14os Z. nepasekamas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 
1409 Z-iai nesotej, nesoczej. nepasotintaj 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1410 Z-iai nesotis, nesotumas, nepasotini

mas prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1411 Z. nepasotintas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1412 Z-iai negamczej, negamtej prir. ve

liau, tarnsesniu rasalu. 
1413 Z. negamtybe prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. Pirmoji e ttrp. 
1414 Turbut noreta parasyti Nienatural

ny. 
1415 Z-iai negamtus, negamtingas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1416 Z. neapkętamas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
i417 Z. neapkęsti prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1418 Veliau prirasyti z-iai neapikąta, ne
apikączej, bet antrasis is karto iSbr. 

1419 Z. neapikączej prir. veliau, tamses
niu rasalu. 
1420 Z. neapi~tus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1421 Z. neapi~tąs prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1422 Z-iai neigudimas, neipratimas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1423 5i vokabula ir S. Ropel. pateikta ne 

pagal abecelę. 
1424 Z. neatwertamas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1425 Z. (wiszta) prir. veliau, tamsesniu 

rasa lu. 
1426 Z. nesargej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1427 Z. nesargumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1428 Z. nesargus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1429 Z-iai neregemaj, nesanczej, nesantej 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. Z. dalis 
-tej itrp. tarp eilucią 

1430 Z-iai nebuwimas, neessumas prir. ve
liau, tamsesniu rasalu. 
1431 Z-iai nesus, nebuwis prir. veliau, 

tarnsesniu rasalu. 
1432 Z. neapdygis prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1433 Tais. iS Nieobojętny . 

1434 Tais. is nieobjętny. 
1435 Z. neapjemamas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1436 Z. neapjodytas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1437 Z-iai neapsirinkus, neklystus prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1438 Z-iai neaplykutas, neapskajtytas , ne

aprokutas prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
Pirmasis prad. rasyti neapli, bet istaisy
tas. Tekstas -skajtytas, neaprokutas ttrp. 
tarp eilucią 
1439 Z. tikraj prir. veliau, tamsesniu ra-

sal u. 
1440 Z. tikras prir. veliau, tamsesniu ra

salu. 
1441 Z. nenudirtas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1442 Z-iai neużgaulingas, nepażejdamas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1443 5io psl. de5iniame virsutiniame 

kampe yra S. Dauk. piestuku pazymetas 
skaicius 5 - tai lanko numeris. 

1444 Z-iai nepażejdamas, nepażejstas prir. 
veliau, tamsesniu rasalu. 
1445 Z-iai neginklil.taj, neapginklutaj prir. 

veliau, tarnsesniu rasalu. Antrasis tais. 
is neapginklutas. 
1446 Z-iai neginklutas, neapginklutas, ne

aptwertas prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1447 Z. neapipjauklas prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 
1448 Tokios vokabulos S. Ropel. sioje 

vietoje nera, o z. Nieobrzezek cia pateik
tas prie vokabulos Nieobrzeska. Gale z. 
itrp. ek. 
1449 Z. skurgalis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
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Nieobuczony, neiszmokytas1450. 
Nieobiczajnie1451, nepadorej 
Nieobyczajność, nepadoru-

mas14s2. 

Nieobyczajny, nepadorus1453. 
Nieobżałowany, neapra udo tas, 

neapgajlietas.1454 

Nieochędostwo, newieżlibu-
mas14s.s. 

Nieochędożnie, newieżlibaj1456. 
Nieochędoźny, newieżlibas1457. 
Nieochotnie, tingej1458. 
Nieochotność, tingiejimas1459 

Nieochotny, tingus1460. 
Nieochybnie, nieochybny, ob. 

niechybnie, niechybny. 
Nieociosaniec, ob. nieokrzesa

niec, newajskus, nerajszkus, 
meszkutis1461 . 

<Nieoczekiwany.>1462 

Nieoczekiwany, nełaukamas. 
Nieodbicie, 
Nieodbity, 
Nieodbyt. li 
[II 92] Nieodbyty, neatliktas1463. 
Nieodychając1464. nieodetchnąw-

szy, neatsidwiezdamas, neat
sipusdamas1465. 

Nieoderwany, nepartrauktas, 
nenutrauktas, neatpliesztas1466

• 

Nieodgadniony1467, neantsztika
mas. 

Nieodiskany, ob. nieodszuka
ny., neatjeszkamas, neatjesz
kotas1468. 

Nieodkupiony, neatpirktas1469. 
Nieodkupny, neatperkamas1470 

Nieodłącznie, lygej. · neskaj-
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dej1471. 

Nieodłączność, ob. nierozłącz

ność, ob nierozdzielność, ne
atskijdimas1472. 

Nieodłączny, ob. nierozłączny, 

nierozdzielny, nea tski jda-
mas 1473. 

Nieodmiennie, ob. niezmiennie. 
neatkietamaj, neparmajno-
maj1474. 

Nieodmienność, ob. niezmien
ność. neatkietimas, neparmaj
nymas1475. 

Nieodmienny, ob. niezmienny. 
neparkiestas1476, neparmajny
tas1477. 

Nieodmyty, nenupłautas, nenu
praustas, nenutrinktas1478. 

Nieodparty, ob. nieodporny, ob. 
koniecznie, nieuchrony, neat
remtas, neatremamas1479, 

Nieodpłacony, nieodpłatny, ob. 
nieopłacony, neatmonytas1480. 

Nieodpornie, neatsparej1481 . 
Nieodporny, neatsparus1482. 
Nieodpowiedni, ob. nieodpo-

wiedny, neatpułąs1483, 
Nieodpowiednio, neatpułan-

czej1484 
Nieodpowiedniość, ob. nierow

ność, niezgodność. nesutiki
mas1485. 

Nieodpowiedny, nesutinkus1486. 
Nieodpowiedzialnie, nesutin-

kanczej1487. li 
[II 93] Nieodpowiedzialność, 

neatsakymas1488. 
Nieodpowiedzialny, neatsa-

kąs14s9. 

Nieodprawiony, neatlejstas, ne
atstatytas1490. 

1450 Z. neiszmokytas prir. veliau, tam
sesniu rasalu. 
1451 S. Ropel. Nieobyczajnie. 
1452 Z. nepadorumas prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 
1453 Prad. rasyti np(?), bet istaisyta. 
1454 Visas sis straipsnis itrp. veliau, 

tarnsesniu rasalu. 
1455 Z. newieżlibumas prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 
1456 Z. newieżlibaj prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1457 Z. newieżlibas prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1458 Z. tingej prir. veliau, tarnsesniu ra

salu. 
1459 Z. tingiejimas prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1460 Z. tingus prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1461 Z-iai newajskus, nerajszkus, meszku

tis prir. veliau, tarnsesniu rasalu. Teks
tas -rajszkus, meszkutis itrp. tarp eilucią 
1462 Si vokabula iSbr. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1463 Z. neatliktas prir. veliau, tarnsesniu 

ras al u. 
1464 S. Ropel. Nieoddychając. 
1465 Z-iai neatsidwiezdamas, neatsipusda

mas prir. veliau, tarnsesniu rasalu. Z. ne
atsipusdamas itrp. tarp eiluaą 
1466 Z-iai nepartrauktas, nenutrauktas, 

neatpliesztas prir. veliau, tarnsesniu rasa
lu. Paskutiniojo z. dalis -pliesztas itrp. 
tarp eiluaą 
1467 Antroji d itrp. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1468 Z-iai neatjeszkamas, neatjeszkotas 

prir. veliau, tarnsesniu rasalu. Antrojo z. 
dalis -atjeszkotas itrp. tarp eiluCill. 
1469 Z. neatpirktas prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 

1470 Z. neatperkamas prir. veliau, tarn
sesniu rasalu. 

1471 Z-iai Iygej. neskajdej prir. veliau, 
tarnsesniu rasalu. 
1472 Z. neatskijdimas prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 
1473 Z. neatskijdamas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1474 Z-iai neatkietamaj, neparmajnomaj 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. ~ antrąji 

z. itrp. r, sio z. dalis -parmajnomaj itrp. 
tarp eilucią 
1475 Z-iai neatkietimas, neparmajnymas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1476 Prad. rasyti nepars, bet iStaisyta. 
1477 Z-iai neparkiestas, neparmajnytas 

prir. veliau, tarnsesniu rasalu. Antrojo z. 
dalis -majnytas itrp. tarp eilucią 
1478 Z-iai nenuplautas, nenupraustas, ne

nutrinktas prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1479 Z-iai neatremtas, neatremamas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. Pirmasis z. 
prad rasyti a, bet iStaisytas. 
1480 z. neatmonytas prir. veliau, tamses

niu rasalu. z. dalis -monytas itrp. tarp 
eiluaą 

1481 Z. neatsparej prir. veliau, tarnsesniu 
ras al u. 
1482 Z. neatspariłs prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1483 Z. neatpuląs prir. veliau, tamsesniu 

ras al u. 
1484 Z. neatpulanczej prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1485 Z. nesutikimas prir. veliau, tamses

niu ra§alu. Jis itrp. tarp eilucią 
1486 Z. nesutinkus prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1487 Z. nesutinkanczej prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 
1488 Z. neatsakymas prir. veliau, tamses

niu ra§alu. 
1489 Z. neatsakąs prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1490 Z-iai neatlejstas, neatstatytas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. . 
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Nieodproszony„ neatkwiestas, 
neatkwijstas1491. 

Nieodrodnie, neiszgamej1492 

Nieodrodny, neiszgama, iszga-
mis1493. 

Nieodrzezek, ob. nieobrzezek. 
Nieodszukany, neatjeszkotas1494. 
Nieodwetowany, neatmony-

tas149s. 
Nieodwłocznie, netruktinaj, i

pieden1496. 
Nieodwłoczny, netrunkus. ipie-

dinis1497. 

Nieodwołalnie, neatszaukamaj. 
Nieodwołalny, neatszaukamas. 
Nieodwrotny neatsuktas, neat-

sukarnas1498. 
Nieodżałowany, neatwejktas1499. 
Nieogarniony„ neapglęrnża-

mas1soo. 

Nieogłaskany, ob. nieugłaskany, 
nenujaukintas neapjunkis1501. 

Nieogolony, nenuskustas. 
Nieograniczenie, neaprubeżau

taj1502. 

Niegraniczony1503, neaprubeżau-
tas1504. 

Nieogrodzony, neaptwertas. 
Nieojcowski, netiewiszkas, 
Nieokreślny, neapibriesztas. ne-

a pibrieżarnas 1505. 
Nieokreslony, neapibriesztas1506. 
Nieokrzesanie, nemundagej, ne

genietaj1507. 
<Nieokrzesanie,> 1508 

Nieokrzesaniec, nemundagus. 
nenugenietas1509 li 
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[II 94] Nieokrzesany, nenuge
ni et as 1510. 

Nieomylnie, ob. niemylnie, ob. 
niewątpliwie, neriklej1511 . 

Nieomylność, nerikłumas1512 

Nieomylny, nerikłas1513 . 
Nieopatrznie, neapwejzej1514 

Nieopatrzność, neapwejzas1515. 
Nieopatrzny, neapwejzus1516. 
Nieopatrzony, neapwejzietas 1517. 
Nieopisany, ob. nieokreslony, 

neapraszytas 1518. 
Nieopłacony, neużmokietas 1519. 
Nieopłakany, neapraudotas., ne

apwajtotas1520. 
Nieopowiednie, neapsisakiu-

sej1521. 

Nieopowiedny, nea psisakis 1522. 
Nieorany, neartas, nepaartas1523. 
Nieorator, nebilys, nebilunas1524. 
Nieosadzony, neapsodintas1525. 
Nieosiadły, negywenus1526. 
Nieosobiście, 

Nieosobisty, 
Nieostrożnie, nesargej1527. 
Nieostrożność, nesergiejimos1528. 
Nieostrożny, nesergąs1529. 
Nieoswiecenie, neakyłaj, neap-

żijbtaj1530. 

Nieoswiecony, neakyłas, neap
żijbtas 1531. 

Nieoszacowany, neaptaksawo
tas, nenuspręstas1532. 

Nieoszczędnie, ob. hojnie, obfi-
cie, neszyksztaj, neskrub-
nej1533. 

Nieozdobny, negrażintas1534. 

1491 Z-iai neatkwiestas, neatkwijstas prir. 
veliau, tamsesniu rasalu. 
1492 Z. neiszgamej prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1493 Z-iai neiszgama, iszgamis prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1494 z. neatjeszkotas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1495 z. neatmonytas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1496 Z. netruktinaj prir. veliau, tamses

niu rasalu. Z. ipieden prir. dar veliau (?) 
1497 Z. netrunkus prir. veliau, tamses

niu rasalu. Z. ipiedinis prir. dar ve
liau (?) 
1498 Z-iai neatsuktas, neatsukamas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1499 Z. neatwejktas prir. veliau, tamses

niu ra5alu. 
1500 Z. neapglęmż.amas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. Jis prad. rasyti neapglęz, 
bet iStaisytas. 
1501 Z-iai nenujaukintas neapjunkis prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. z. neapjunkis 
itrp. tarp eilucią 
1502 Z. neaprubeżautaj prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1503 S. Ropel. Nieograniczony. 
1504 Z. neaprubeż.autas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1505 Z-iai neapibriesztas. neapibrież.amas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu . . 
1506 Z. neapibriesztas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. Jis prad. rasyti neab, bet 
iStaisytas. 
1507 Z-iai nemundagej, negenietaj prir. 

veliau, tamsesniu ra5alu. 
1508 5i vokabula iSbr. veliau, tamsesniu 

ras al u. 
1509 Z-iai nemundagus. nenugenietas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. { antrąji is jl! 
itrp. priesd. nu-. 
1510 Z. nenugenietas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1511 z. neriklej prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1512 Z. nerikłumas prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 

1513 Z. nerikfas prir. veliau, tamsesniu 
rasa lu. 
1514 Z. neapwejzej prir. veliau, tarnses

niu ra5alu. 
1515 Z. neapwejzas prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1516 Z. neapwejzus prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1517 Z. neapwejzietas prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 
1518 Z. neapraszytas prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1519 Z. neużmokietas prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 
1520 Z-iai neapraudotas., neapwajtotas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1521 Z. neapsisakiusej prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1522 Z. neapsisakis prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1523 2-iai neartas, nepaartas prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1524 Z-iai nebilys, nebilunas prir. veliau, 

tarnsesniu rasalu. 
1525 Z. neapsodintas prir. veliau, tamses

niu ra5alu. 
1526 Z. negywenus prir. veliau, tarnses

niu ra5alu. 
1527 Z. nesargej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1528 Z. nesergiejimos prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1529 Z. nesergąs prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1530 Z-iai neakyfaj, neapżijbtaj prir. ve

liau, tarnsesniu rasalu. 
1531 Z-iai neakyfas, neapżijbtas prir. ve

liau, tarnsesniu rasalu. Pirmasis prad. 
rasyti neakaf I bet iStaisytas. 
1532 .Z-iai neaptaksawotas, nenuspręstas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1533 Z-iai neszyksztaj, neskrubnej prir. 

veliau, tarnsesniu ra5alu. Pirrnasis prad. 
rasyti neszi, bet iStaisytas. Antrojo dalis 
-skrubnej \trp. tarp eiluCią 
1534 Z. negrażintas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
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Nieożeniony, neapipacziUtas1535 

Niepalność, nedagumas1536. li 
[II 95] Niepalny, nedagus1537. 
Niepamięc, neatminimas, <be> 

neominas, marszumas1538, 
Niepamiętliwy„ neatminąs, mar

szingas1539. 

Niepamiętny, neatminamas. ne
atmintas, marszus1540. 

Nieparcyalnie, nieparcyalność, 

nieparcyalny, ob. bezstronnie, 
bezstronność, bezstronny, 

Nieparzystość, negrutumas, ne-
gru tis1541. 

Nieparzysty, negrutus1542. 
Niepasterski, nepiemininis1543. 
Niepatryota„ Nenumumilieto-

jas1544 

Niepatryotycznie, nenummi-
lej1s4s. 

Niepatryotyczny, nenummy-
lis1546 

Niepełny, nepiłnas1547. 
Niepewnie, niepewno. neżinoti-

naj1548. 

Niepewność, neżinojimas1549 . 
Niepewny, neżinus1550 . 
Niepienięźny, nepiningu tas. 
Niepierzchliwy, netrakas., ne-

biegus1551. 

Niepilnie, tingej1552. 
Niepilność, tingiejimas 1553. 
Niepilny, tingus1554. 
Niepismienik 1555, nerasztiny-

kas 1556. 

Niepismienność, nerasztas1557. 
Niepismienny, nerasztinis1558. 
Niepitny, negeramas. 
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Niepłatność, nemokumas1559. li 
[II 96] Niepłatny, <neperkamas.> 

nemokamas1560. 
Niepławność, nepłudurimas1561 . 
Niepławny, nepluduramas1562. 
Nieplenny, nebrundus1563. 
Niepłodnie, newajsej, newejslin-

gaj1564. 

Niepłodność, newajsybe, newaj
sumas, newajsingumas1565. 

Niepłodny, newajsus, newajsin
gas15661 

Niepłonny, wajsingas1567. 
Niepoboźnie1568, nediewmeldzej, 

bediewej1569. 
Niepobożność1570, ob. Bezboż

ność1571, niezbozność, bedie
wybe15n. 

Niepobożny, ob. bezboźny, nie-
zboźny, bediewis1573. 

Niepochlebnie, 
Niepochlebny, 
Niepochopny, 
Niepochybnie, neabejotinaj1574. 
Niepochybność, neabejotu-

mas1s7s. 

Niepochybny, ob. nieuchronny. 
neabejotinas1576. 

Niepocieszenie, nepagoudzio-
taj1s77 

Niepocieszony, nepagoustas1578 

Niepoczciwie1579, nedoraj1580 

1535 Z. neapipacziutas prir. veliau, tam
sesniu rasalu. 
1536 Z. nedagumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. Jis prad. rasyti nede, bet 
iStaisytas. 

1537 Z. nedagus prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 
1538 Z-iai neatminimas, <be> neominas , 

marszumas prir. veliau, tarnsesniu rasa
lu. Paskutiniojo z. dalis -szumas itrp. 
tarp eiluCią 
1539 Z-iai m!lltminąs •. rruuszingas prir. ve

liau, tamsesniu raśalu.. Antrasis tais. is 
marszils. 
1540 Z-iai neatminamas, 1featmmtas, mar

szU5 prir. veliau, tamsesniu raSalu. Pas
kutiniojo z. dalis -s.zUs itrp. tarp eiluCi4. 
1541 Z-iai negrutumas, negrutis prir. ve

liau, tamsesniu ra5alu. Pirmasis prad. 
rasyti net(?), bet i.Staisytas. 
1542 Z. nl!grutus prir. veliau, tamsesniu 

ra5alu. 
1543 Z. 7ttpiemininis prir. veliau, tamses

niu raSalu. 
1544 Z. Nenumumilietojas prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
154.5 Z. nenummilej prir. veliau, tamses

niu raSalu. 
1546 Z. nenummylis prir. veliau, tarnses

aiu raiałtt. }B prad! llliyti Ht"uMfftip beł' 
iStaisvtas. 
1547 'L nepit1taS prir. veliau, tamsesniu 

ra5alu. 
1548 Z. netinotiMj prir. veliau, tamses

niu ra5a1u. 
154~ z. neżinojimas prir. veliau, tamses

niu raSalu.. 
1550 z. neżimls prir. veliau,. tamsesniu 

raSalu.. 
1551 Z-iai netrakas •• nebiegU.s prir. veliau, 

tamsesniu raSalu. 
1552 z.. tingij prir. veliau, tamsesniu ra

Salu.. 
1553 z.. tmgiejimas prir~ veliau,. tamses

niu raSalu. 
155' l_ tingUS prir. vełiau, tamsesniu 
raSału.. 
1555 Prad. rasyti Nies, bet istaisyta 
1556 Z. nerasztinykas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 

1557 2. nerasztas prir. veliau, tamsesniu 
rasaiu. 
1558 Z. nerasztinis prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1559 Z. nemokumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1560 2. neperkamas isbr., o nemokamas 

prir. veliau, tarnsesniu rasalu. 
1561 Z. nepłudurimas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. Prad. rasyti nel(?), bet is
taisyta. 
1562. z. nepluduramas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
t.563 Z. nebrundus prir. veliau, tamses

niu ra5alu. 
15" 2 -iai newajsej, newejslingaj prir. ve

liau, tarnsesniu raSalu. 
156.7 Z-iai newajsybe, newajsumas, newaj

singumrlS prir. veliau, tarnsesniu rasalu. 
Paskutiniojo z. dalis -singumas \trp. tarp 
eiluCią. 

1566 Z-iai newajsus, newajsingas prir. ve
Iiau, tamsesniu rasalu. 
1567 Z. wajsingas prir. veliau, tarnsesniu 

raSalu. 
1568 Prad. rasyti Ni.eb(?), bet iStaisyta. 
1569- Z-iai nediewmeldzej, bediewej prir. 

veliau. tarnsesniu raSalU. 
15711 Prad. rasyti Nieb(?.), bet iStaisyta. 
1511 Prad. rasy.ti Bezp, bet iStaisyta. 
1572 Z. bediewybe prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. z. dalis -wybe itrp. tarp eiluCią. 
1573 z. bediewis prir. veliau, tamsesniu 

raSafu. 
151' Z. neabejotinaj prir. veliau, tamses

niu ra5alu. 
1575 z. neabejotumas prir. veliau, tam

sesniu ra5alu. 
1576 · z. neabejotinas prir. veliau, tamses

niu miału. 
1577 z. nepagoudziotaj prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
157& Z. nepagoustas prir. veliau, tamses

niu raśalu. 
1579 Prad. rasyti Niepod I bet iStaisyta. 
1580 Z. nedoraj prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
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Niepoczciwość, nedorybe1581. 
Niepoczciwy, nedoras1582. 
Niepoczesnie negraksztej. 1583 

Niepoczesność, negraksztybe1584. 
Niepoczesny, negraksztus1585. 
Niepoczęty, nepradietas. li 
[II 97] Niepodejrzanie, neitara-

maj1586 
Niepodejrzany, neitaramas1587. 
Niepodległe, lusaj1588. 
Niepodległość, lusybe1589. 
Niepodległy, liisus1590. 
Niepodobienstwo, nepawiedu-

mas1591. 
Niepodobnie, nepawiedej, nepa-

wiedej1592. 
Niepodobność, nepawiedumas 
Niepodobny, nepawiedus. 
Niepodzielność, nedalywu-

mas1593. 
Niepodzielny, nedalywas1594. 
Niepoetycki, niepoetyczny, ne

dajningas, negiesmingas1595. 
Niepoetycznie, negiesmingaj, 

nedajningaj1596. 
Niepoetyczność, nedajningu-

mas, negiesmingumas1597. 
Niepogoda, dargana1598. 
Niepogodność, darganotu-

mas1599. 
Niepogodny, darganotas1600. 
Niepogrzebiony, niepogrzebny, 

nepałajdotas1601 . 
Niepohamowanie, nenurumdy

mas1602. 
Niepohamowany, ob. niepo-

miarkowany, nenurumdy-
tas16ro. 
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Niepojętność, neparmanymas 1604, 
Niepojętny, neparmanos1605. 
Niepojęty, neparmanomas1606. 
Niepokalany, nepateptas1607. 
Niepokoj, nenurimimas, neri-

mastis. turbaone1608. 
Niepokoić, nerimti, turbawoti. li 
[II 98] Niepokojenie, turbawo-

jimas1609. 
Niepokupność, nepirkimas1610. 
Niepokupny, neperkamas1611. 
Niepolerowność, nenudildy-

mas1612. 
Niepolerowny, nenudildytas1613. 
Niepoliczony, nesuskajtytas, ne-

palikutas1614. 
Niepolitycznie, negudrej1615. 
Niepolityczność, negudrybe1616, 
Niepolityczny1617, negudrus1618. 
Niepolityka, negudrumas1619. 
Niepomału, nepamażu1620. 
Niepomiarkowanie, nemesty-

be1621. 
Niepomiarkowanie, adv. ne

mestej, nemescej1622 

Niepomiarkowany, nemesty-
tast623. 

Niepomierność, 

Niepomierny, 
Niepomny, neatminąs1624. 
Niepomyslnie, nełajmingaj, ne-

wykusej1625. 

1581 2. nedorybe prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 
1582 2. nedoras prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1583 Buvo parasyta vokabula Niepoczes

ny, veliau, tarnsesniu rasalu, prie jos 

prirasytas z. negraksztus, bet is karto 
visas straipsnis istaisytas \ Niepoczesnie 
negraksztej. 
1584 2. negraksztybe prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1585 2. negraksztus prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1586 2. neitaramaj prir. veliau, tarnses

niu rasalu. Jis tais. iS neitaramas. 
1587 2. neitaramas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1588 2. lusaj prir. veliau, tarnsesniu ra

salu. 
1589 2. lusybe prir. veliau, tamsesniu 

ras al u. 
1590 2. lusus prir. veliau, tamsesniu ra-

sal u. 
1591 2. nepawiedumas prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 
1592 Antrą kartą z. nepawiedej prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1593 2. nedalywumas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1594 2. nedalywas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1595 2-iai nedajningas, negiesmingas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. Antrojo z. da
lis -mingas ttrp. tarp eiluCią 
1596 Z-iai negiesmingaj, nedajningaj prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1597 Z-iai nedajningumas, negiesmingu

mas prir. veliau, tarnsesniu ra5alu. Ant
rojo z. dalis -mas \trp. tarp eiluCią 
1598 2. dargana prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1599 2. darganotumas prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 
1600 2. darganotas prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1601 Z. nepalajdotas prir. veliau, tamses

niu ra5alu. 
1602 2. nenurumdymas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1603 2. nenurumdytas prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 2 . . dalis -rUmdytas itrp. 
tarp eilucią 

1604 2. neparmanymas prir. veliau, tarn
sesniu rasalu. 
1605 2. neparmanos prir. veliau, tamses

niu rasalu. Jis tais. is neparmanus. 
1606 2. neparmanomas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1607 2. nepateptas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1608 2-iai nenurimimas, nerimastis. turba

one prir. veliau, tarnsesniu rasalu. 
1609 2. turbawojimas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1610 2. nepirkimas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1611 2. neperkamas prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1612 Z. nenudildymas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1613 2. nenudi1dytas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1614 2-iai nesuskajtytas, nepalikutas prir. 

veliau, tarnsesniu ra5alu. 
1615 2. negudrej prir. veliau, tamsesniu 

ras al u. 
1616 2. negudrybe prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1617 Tais. iS Niepolitycznie. 
1618 2. negudrUs prir. veliau, tamsesniu 

rasalu .. 
1619 2. negudrumas prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1620 2. nepamażu prir. veliau, tamsesniu 

ras al u. 
1621 Z. nemestybe prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1622 Z-iai nemestej, nemescej prir. veliau, 

tarnsesniu rasalu. Antrasis z. prad. rasy
ti nen, bet iStaisytas. 
1623 2. nemestytas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1624 Z. neatminqs prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1625 Z-iai nelajmingaj, newykusej prir. 

veliau, tamsesniu ra5alU. 
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Niepomyslność, n eł a jmingumas, 
newykimas1626. 

Niepomyslny, nełajmingas, ne-
wykis1627. 

Niepopłatny, neużmokietas1628. 
Niepoprawnie, nepatajsomaj1629. 
Niepoprawność, nepatajsu-

mas1630. 
Niepoprawny1631 , nepatajsomas, 

nepatajsytas1632. li 
[II 99] Nieporadny, nepatare

rnas1633. 
Nieporownanie, nepaligini-

rnas 1634. 
Nieporownany, nepaligintas1635. 
Nieportowy, neustinis, neitaki

nis1636. 

Nieporuszenie, nepakrutintaj1637. 
~ Nieporuszony, nepakrutin-

tas.1638 
xxx xxx1639 Nieporywczo, ne

szunkej, neskubej. 
Nieporywczość, neszunku-

mas, neskubumas. 
Nieporywczy, neszunkus, ne

skubus. 
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Nieporządek, nierieda 1640 

Nieporządnie, neriedej, nerie
dzej. 

Nieporządny, neriedus. 
Nieposilny, nepenus, nedruti

nus, nesotinus. 
Nieposkromiony, nenurom-

domas. 
Nieposlakowanie, 
Nieposlakowany, 
Nieposledni, nepaskutinis. 

Nieposlednio, nepaskujej. 
Nieposłuszenstwo, nepakłus

nurnas. 
Nieposłusznie, nepakłusnej. 

1 Nieporuszoność. ob. niewzru-
szoność, nepakrutinimas 1641 . 

Nieposłuszny, nepakłusnus1 642 . 
Nieposobnie, newejkłej1643 . 
Nieposo bność, newejkłurnas 1644. 
Nieposobny, newejkłus1645 . 
Niepospolicie, nepaprastaj1646. 
Niepospolitość, nepaprastybe1647. 
Niepospolity, nepaprastas1648 

Niepostrzegły, nepasergarnas, 
neparn1649 

Niepostrzeżenie, nepaserg1eJ1-
mas, nenudabojimas1650. 

Niepostrzezony, nepasergietas, 
nenudabotas1651. 

Niepostrzyźony, nenukirptas1652. 
Nieposwięcony, nepaszwęs-

tas16s3. 

Nieposzanowanie, negodoji-
mas16S4. 

Niepotemny, nepatogus1655. 
Niepotemu, ob. ten. 
Niepotkliwie, nekłumpanczej, 

nekłumpą tej1656. 
Niepotkliwy, nekłumpus1657. 
Niepotrzebnie, nerejkalingaj1658. 
Niepotrzebny, nerejkałingas1 659 . 
Niepowetowany1660, neatmony-

tas1661. li 

[II 100] Niepowolny, neujk-
łus1662 

Niepowrócony, 
tas1663. 

nepagrązin-

1626 2 -iai nelajmingumas, newykimas 
prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1627 2-iai nelajmingas, newykis prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1628 2. neużmokietas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1629 2. nepatajsomaj prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1630 2. nepatajsumas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1631 Prad. rasyti Niepraw, bet iStaisyta. 
1632 2-iai nepatajsomas, nepatajsytas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1633 2. nepataremas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1634 2. nepaliginimas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1635 Z. nepaligintas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1636 2-iai neustinis, neitakinis prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1637 2. nepakrutintaj prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1638 Visas sis straipsnis \trp. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1639 5itaip S. Dauk. pazymejo vietą, 

kur jis nurodo \terpti tekstą, jo parasytą 
ant pridetinio lapelio (analogiSką zenklą 

padejo ir pradzioje lapelio su \ter
piamuoju tekstu), kaip ir anksCiau II 88 
(p. 82-87). 5is lapelis taip pat parasy
tas veliau, tamsesniu rasalu, jau reda
guojant tekstą, jame yra 14 straipsnią 

S. Dauk., rasydamas pagrindin\ tekstą, 

bus iS pirmosios S. Ropel. 1140 psl. skil
ties netycia per5okęs i antrąją ir visą 

pirmąją praleidęs. Dabar spausdinant 
pridetinio lapelio z-iai iSskirti grafiskai 
- atitraukti nuo krasto. 

1640 Galbut noreta parasyti nerieda. 
1641 Skaicius 1 vokabulos pradzioje ir 

z. nepakrutinimas prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 2. dalis -tinimas \trp. tarp eilu
Cią 

1642 Z. nepaklusnus prir. veliau, tarnses
niu rasalu. 

1643 2. newejklej prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 
1644 Z. newejkfumas prir. veliau, tarnses
niu rasalu. 
1645 2. newejklus prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1646 2. nepaprastaj prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1647 2. nepaprastybe prir. veliau, tam

sesniu rasalu. Jis prad. rasyti nepras, bet 
istaisytas. 

1648 2. nepaprastas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 
1649 Z-iai nepasergamas, nepam prir. ve

liau, tamsesniu rasalu; antrasis nebaig
tas. 
1650 2-iai nepasergiejimas, nenudabojimas 

prir. veliau, tarnsesniu rasalu. Antrojo z. 
dalis -mas \trp. tarp eilucią 
1651 2-iai nepasergietas, nenudabotas prir. 

veliau, tarnsesniu rasalu. 
1652 2. nenukirptas prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1653 2. nepaszwęstas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1654 2. negodojimas prir. veliau, tarnses

niu rasalu. Jis prad. rasyti ned, bet iStai
sytas. 
1655 2. nepatogus prir. veliau, tarnsesniu 

ras al u. 
1656 2-iai neklumpancz.ej, neklumpątej 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1657 Z. neklumpus prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1658 2. nerejkalingaj prir. veliau, tarnses

niu rasalu. Pirmoji j \trp. 
1659 2. nerejkalingas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1660 Prad. rasyti Niepowetowac, bet iS

taisyta. 
1661 2. neatmonytas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1662 2. neujklus prir. veliau, tarnsesniu 

ras al u . 
1663 2. nepagrązintas prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 
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Niepowrotnie, negriżtinaj1664. 
Niepowrotny, negriżtus1665. 
Niepowściągliwie, ob. nie-

wstrzemięzliwie, 

Niepowściągliwość, ob. nie-
wstrzemięzliwość. 

Niepowsciągliwy, ob. nie-
wstrzemięzliwy. 

Niepowściągniony, ob. niepoha
mowany, nenuromdomas, ne
nudraudamas, nenudraus
tas1666. 

Niepozbyty „ nenusikratomas1667. 
Niepoznaka, nepażinimas. ne-

pażinies 1668. 
Niepoznanie, nepażinimas1669. 
Niepoznany, nepazistamas1670. 
Niepozwolony, nelejstas1671 . 
Niepożytecznie, nenaudingaj. 
Niepożyteczność. nenaudingu-

mas. 
Niepożyteczny, nenaudingas. 
Niepożytek, nenauda. 
Niepożytość, nenudiewieji-

mas1672. 

Niepożyty, nenudiewietas1673. 
Niepracowicie, nedarbej, nedar

bingaj1674. 
Niepracowitość, nedarbumas, 

nedarbingumas1675. 
Niepracowity, nedarbus, nedar

bingas1676. 

Nieprany, neskałbtas, newelie
tas. 

Nieprawda, netiesa 1677. 
Nieprawdziwie, ob. fałszywie, 

kłamliwie. netejsej, netik-
raj1678. 
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Nieprawdziwość, ob. falszy
wosc, kłamliwość. netejsu
mas, netikrybe1679. 

Nieprawdziwy, ob. fałszywy, 

kłamliwy. netejsus. netik-
ras1680. li 

[II 101] Nieprawnie, nepotej-
sej1681. 

Nieprawność, netejsumas1682. 
Nieprawny, netejsus1683. 
Nieprawość, piktybe1684, 
Nieprawowitość, netejsumas1685 

Nieprawowity, netejsus1686. 
Nieprawy, netejsus1687. 
Nieprętki, nespierus, negrej-

tas1688. 

Nieprętko, negrejtaj, nespie-
rej1689. 

Nieprobowany, nemandytas1690, 
Nieprochniejący, netresząs1691 . 
Nieproszony, nekwijstas, nepra-

szytas 1692. 
Nieprzebierający, nieprzebierny, 

neskirąs1693 . 
Nieprzebity, nepardurtas, ne

parwertas 1694. 
Nieprzebłagany, nenumaldytas, 
nenumałdomas1695 . 

Nieprzebrany, niewyczerpany, 
neiszjemamas, neissema-
mas169ó. 

Nieprzebrniony, neparbreda-
mas1697. 

Nieprzebudzony, neprabudin-
tas 1698. 

Nieprzebyty, ob1699, nieprzezwy
cięźony. nepargalietas, nepar
ejnamas1700. 

Nieprzedajny, nepardudamas1701 

Nieprzedarowany, neperdowi
notas1702. 

1664 Z. negriżtinaj prir. veliau, tamses
niu rasalu. 
1665 Z. negriżtus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1666 Z-iai nenuromdomas, nenudrauda

mas, nenudraustas prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. Tekstas -romdomas, nenudrauda
mas, nenudraustas \trp. tarp eiluCią 
1667 Z. nenusikratomas prir. veliau, tam

sesniu ra5alu. 
1668 Z-iai nepażinimas . nepażinies prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1669 Z. nepażinimas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1670 Z. nepazistamas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1671 z. nelejstas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1672 Z. nenudiewiejimas prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. Jis prad. rasyti nenuw, 
bet iStaisytas. 
1673 Z. nenudiewietas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1674 Z-iai nedarbej, nedarbingaj prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1675 Z-iai nedarbumas, nedarbingumas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1676 2-iai nedarbus, nedarbingas prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1677 Z. netiesa prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1678 Z-iai netejsej, netikraj prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. Tekstas -sej, netikraj 
itrp. tarp eilucią 
1679 Z-iai netejsumas, netikrybe prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. Tekstas -sumas, 
netikrybe \trp. tarp eilucią 
1680 Z-iai netejsus. netikras prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 

1681 Z. nepotejsej prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

1682 Z. netejsumas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 

1683 Z. netejsus prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

1684 Z. piktybe prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. 

1685 Z. netejsumas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 
1686 Z. netejsus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1687 Z. netejsus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1688 Z-iai nespierus, negrejtas prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1689 Z-iai negrejtaj, nespierej prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1690 Z. nemandytas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1691 Z. netresząs prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1692 2-iai nekwijstas, nepraszytas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1693 Z. neskirąs prir. veliau, tamsesniu 

rasa lu. 
1694 2-iai nepardurtas, neparwertas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1695 2-iai nenumaldytas, nenumaldomas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1696 2-iai neisz;emamas , neissemamas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. Pirmasis 
tais. iS neiss~mamas. Antrasis ttrp. tarp 
eiluCią 

1697 2. neparbredamas prir. veliau, tam
sesniu rasalu. 
1698 2. neprabudintas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1699 Prad. rasyti ni, bet iStaisyta. 
1700 Z-iai nepargalietas, neparejnamas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 2 . nepar
ejnamas ttrp. tarp eilucią 
1701 2. nepardudamas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1702 Z. neperdowinotas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
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Nieprzegrodzony, nepartwer-
tas1103. 

Nieprzejednany, nesuderin-
tas1104. 

Nieprzejrzany, . neparegamas. 
neparegietas 1705 

Nieprzejrzystość, neparegumas, 
n ewa jskumas 1706. 

Nieprzejrzysty, neparegamas, 
n ewa jskus 1707. 

Nieprzełamany, neparłauź-
tas11os. li 

[II 102] Nieprzeliczony, nepars
kajtytas, nepartykutas1709. 

Nieprzemyslny, nesumanus, ne
simanus1710. 

Nieprzepisany, neparaszytas1711. 
Nieprzepłacony, neparmokie-

tas1112 
Nieprzerachowany, neparoku-

tas1113. 
Nieprzerwanie, tuitimpos, be 

partrukos 1714. 
Nieprzerwaność, tui timpimas. 

nepartrukis 1715 

Nieprzerwany, tuitimpus, · ne
partrauktas1716. 

Nieprzespana (noc) neparmie
goiema naktis. 

Nieprzestannie, tuitimpos, ne
lautinaj1717 

Nieprzestanność, nelowimos, tu
itimpimas1718 

Nieprzestanny, nelaunąs. tui
timpus1119. 

Nieprzestępny, nenudiemus1720, 
Nieprzestrzeganie, neparsergie

jimas 1721. 
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Nieprzeswiadczony, neisztikie-
mas1122_ 

Nieprzeto, 
Nieprzewrótny, neperwerstas1723 

Nieprzezroczystość, nieprzezro-
czysty, ob. nieprzejrzystość, 

nieprzejrzysty, newajskumas, 
newajskus1724. 

Nieprzezwycięźony, nepargalie
tas 1725. 

Nieprzeżyty, nepargywoje-
mas1126. 

Nieprzychylnie, nenuszirdzej, 
nelinkanczej1727 

Nieprzychylność, nenuszirdu-
mas, nelinkiejimas1728. 

Nieprzychylny, nenuszirdus, ne
geronoris, nelinkus1729. 

Nieprzydatny, nederąs1730 

Nieprzygodnie, nełajmingaj, ne
łajmej 1 1J1. 

Nieprzygodny, nełajmus1732. 
[II 103] Nieprzyjaciel, neprie

tetus, priszinykas1733. 
Nieprzyjacielski, priszingas 1734, 
Nieprzyjacielsko, po nieprzyja

cielsku, priszingaj1735
• 

Nieprzyjaciołka, neprietele, pri
szinyke1736. 

Nieprzyjazń, prieszyste1737. 
Nieprzyjaznie, nieprzyjazna, pri

szinga j1738. 
Nieprzyjazność, priszingu-

mas1739. 
Nieprzyjazny, priszingas 1740. 
Nieprzyjemnie, nemejlej1741. 
Nieprzyjemność, nemejłumas1742 

Nieprzyjemny, nemejłus1743. 
Nieprzyjęty, nepriimtas 1744. 

1703 2. nepartwertas prir. veliau, tam
sesniu ra5alu. 

1704 2. nesuderintas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 
1705 2-iai neparegamas. neparegietas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. Antrasis prad. 
rasyti neparg, bet iStaisytas. 

1706 2-iai neparegumas, newajskumas 
prir. veliau, tarnsesniu rasalu. 
1707 2. neparegamas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 2. newajskus prir. dar veliau, 
blyskelesniu rasalu. 
1708 2. neparlauźtas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1709 2-iai neparskajtytas, nepartykutas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. Antrasis 
turbut noretas parasyti neparlykutas. 
1710 Z-iai nesumanus, nesimanus prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1111 2. neparaszytas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1712 2. neparmokietas prir. veliau, tam

sesniu ra5alu. 
1713 2. neparokutas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1714 Z-iai tuitimpos, be partrukos prir. 

veliau, tamsesniu ra5alu. 
1715 2-iai tuitimpimas. nepartrukis prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1716 Z-iai tuitimpus, nepartrauktas prir. 

veliati, tamsesniu rasalu. 
1111 Z-iai tuitimpos, nelautinaj prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1718 2-iai nelowimos, tuitimpimas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1119 Z-iai nelaunąs. tuitimpils prir. ve

liau, tamsesniu ra5alu. 
1120 Z. nenudiemus prir. veliau, tamses

niu ra5alu. 
1121 Z. neparsergiejimas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. Prad. rasyti neparg(?), bet 
istaisyta. 
1122 Z. neisztikiemas prir. veliau, tam

sesniu ra5alu. 
1123 Z. neperwerstas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 

1724 2 -iai newajskumas, newajskus prir. 
veliau, tamsesniu rasalu. 
1725 Z. nepargalietas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1726 Z. nepargywojemas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1727 Z-iai nenuszirdz.ej, nelinkancz.ej prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1728 Z-iai nenuszirdumas, nelinkiejimas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1729 2-iai nenuszirdus, negeronoris, nelin

kUs prir. veliau, tamsesniu rasalu. Pas
kutiniojo z. dalis -kUs itrp. tarp eilucią 
1130 Z. nederąs prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1731 Z-iai nelajmingaj, nelajmej prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1132 Z. nelajmus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1733 2 -iai neprietetus, priszinykas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. Pirmasis tur
biit noretas parasyti neprietelus. 

1134 Z. priszingas prir. veliau, tarnses
niu rasalu. 
1735 Z. priszingaj prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1136 Z-iai neprietele, priszinyke prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1737 2. prieszyste prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1738 2. priszingaj prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1739 2. priszingumas prir. veliau, tam

sesniu ra5alu. 
1740 2. priszingas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1741 Z. nemejlej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu; 
1742 Z. nemejlumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1743 Z. nemejlus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. Jis prad. rasyti me, bet istaisytas. 
1744 Z. nepriimtas prir. veliau, tamses

niu ra5alu. Jis buvo parasytas priimtas, 
bet iS karto pridurta dalelyte ne-. 
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Nieprzykryty, nepridęgtas1745. 
Nieprzymuszony, ob. niewymu

szony, nepri wers tas 1746. 
Nieprzyprawny, neprames-

tas1717. 
Nieprzypuszczony, neprilejs-

tas1748. 
Nieprzyrodzony, neprigim-

tas1719. 
Nieprzystępność. nepriejga 1750. 
Nieprzystępny, nepriejnamas 1751. 
Nieprzystojnie, nepadorej. 
Nieprzystojność, nepadorumas. 
Nieprzystojny, nepadori.ts. 
Nieprzytomnie, paswajgusej, ne-

essanczej1752. 
Nieprzytomność, paswajgimas, 

neessybe1753. 
Nieprzytomny, paswajgis, ne

ssi.ts1754. 
Nieprzywrotny, nepriwerta-

mas1755. li 
[II 104] Nieprzywykły, nepri

pratis, neprigudis1756. 
Nieprzyzwoicie, nepadorej1757

• 

Nieprzyzwoitość, nepadoru-
mas17ss. 

Nieprzyzwoity, nepadori.ts1759. 
Nieprzyzwyczajony, nepripra-

tintas, neprijaukintas1760. 
Niepyszny, nedidziulis1761, 
Niepytany, nekłaustas1762, 
Niepytlowana (mąka). nepetla-

woti miłtaj1763 • 
Nierąbany, nerątytas, nekirs

tas1764. 
Nierączo, tingej, nespierej, ne

grejtaj1765. 
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Nierączość, negrejtumas, negrej
tybe, nespierumas1766. 

Nierączy, negrejtas1767. 
Nierad, nenoris, nemitis ką da

rau1768. 
Nieraźno, lietej, <lieczej,> nepa

togej1769 
Nieraźność, lietumas, <lietybe,> 

nepatogumas1770 

Nieraźny, <lietus.> nepatogi.ts1771 . 
Nieroboczy, nedarbi.ts1772. 
Nierobotność, nedarbumas1773. 
Nierobotny, nedarbinis1774

• 

Nierogacizna, negalwijis1775. 
Nierogaty, szmi.tłas. 
Nieros. ob. nieroz. 
Nierownia, nelygme, neply-

nas 1776. 
Nierownie, nierówno. nely-

gej1m. 
Nierowność, nelygumas 1778. 
Nierowny, nelygi.ts1779. 
Nierozdzielnie. neskajdzej, ne-

skajdej1780. li 
[II 105] Nierodzielność1781 , ob. 

niepodzielność, neparskajdu
mas, nepardalijemumas, ne
dalywumas1782. 

Nierozdzielny, neparski jdamas, 
nepardalijemas. nedalywas1783. 

Nierozdzielony, neparskiestas, 
<p> nepardalytas, nepardaly
tast784. 

1745 Z. nepridęgtas prir. veliau, tamses
niu rasalu. Jis buvo parasytas pridęgtas, 
bet is karto pridurta dalelyte ne-. 

1746 Z. nepriwerstas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 
1747 Z. nepramestas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1748 Z. neprilejstas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1749 Z. neprigimtas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1750 Z. nepriejga prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1751 Z. nepriejnamas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1752 Z-iai paswajgusej, neessanczej prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. Prie pirmojo 
prad. prirasyti ne, bet si dalelyte nuva
lyta. 
1753 Z-iai paswajgimas, neessybe prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1754 Z-iai paswajgis, nessus prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1755 Z. nepriwertamas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1756 Z-iai nepripratis, neprigudis prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1757 Z. nepadorej prir. veliau, tamsesniu 

ras al u. 
1758 Z. nepadorumas prir. veliau, tam-

sesniu rasalu. 
1759 z. nepadorils prir. veliau, tamses
niu rasalu. 
1760 Z-iai nepripratintas, neprijaukintas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1761 Z. nedidziulis prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1762 Z. neklaustas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1763 Tekstas nepetlawoti miltaj prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1764 Z-iai nerątytas, nekirstas prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1765 Z-iai tingej, nespierej, negrejtaj prir. 

veliau, tamsesniu rasaltL 
1766 Z-iai negrejtumas, negrejtybe, nespie

rumas prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1767 Z. negrejtas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 

1768 Tekstas nenoris, nemztzs ką darau 
prir. veliau, tamsesniu rasalu. Z. nemitis 
taisytas. 
1769 Z-iai lietej, dieczej,> nepatogej prir., 

lieczej ir iSbr. veliau, tamsesniu rasalu. 
1770 2-iai lietumas, <lietybe,> nepatogumas 

prir., lietybe ir isbr. veliau, tamsesniu ra
salu. 
1711 Z. lietus prir. veliau, tamsesniu ra

salu. Jis isbr. ir z. nepatogus prir. dar ve
liau, blySkelesniu rasalu. 
11n Z. nedarbus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1113 Z. nedarbumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1774 2. nedarbinis prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1775 Z. negalwijis prir. veliau, tamsesniu 

ras al u. 
1776 Z-iai nelygme, neplynas prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1777 Z. nelygej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1118 Z. nelygumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1779 Z. nelygus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1780 Z-iai neskajdzej, neskajdej prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1781 S. Ropel. Nierozdzielność. 
1782 2-iai neparskajdumas, nepardalijemu

mas, nedalywumas prir. veliau, tamsesniu 
rasalu. l pirmąji iS jl.l ttrp. priesd. par-. 
Z-iai nepardalijemumas, nedalywumas \trp. 
tarp eiluCią 
1783 2-iai neparskijdamas, nepardalijemas. 

nedalywas prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
l pirmąji iS j4 \trp. priesd. par-. Pasku
tiniojo z. dalis -dalywas itrp. tarp ei
luCią 

1784 2-iai neparskiestas, <p> nepardalytas, 
nepardalytas prir. veliau, tamsesniu rasa
lu. l pirmąji iS jl.l \trp. prie5d. par-. Pas
kutiniojo z. dalis -dalytas \trp. tarp ei
luCią 
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Nierozerwanie, nepartraukti-
naj17ss 

Nierozerwaność, nepartrauki-
mas1786. 

Nierozerwany, nepartra uktas 1787. 
Nierozeznanie, nenumanymas, 

nenumone, neparmanimas1788. 
Nierozeznanie, adv. nenuma

nantej, neparmananczej1789. 
Nierozeznany, neparmano-

mas1790. 

Nierozgarnienie, neguwumas, 
neguwybe1791 . 

Nierozgarniony, neguwus1792. 
Nierozjętnie, neskiedamaj1793. 
Nierozjętny, neskiedamas1794. 
Nierozkosz, gieriejimos, megu-

mas179s. 

Nierozłącznie„ neskajdzej1796. 
Nierozłączność„ neskajdu-

mas1797. 

Nierozłączny „ neska jd us1798. 
Nierozłoźnie, nierozłożny, ob. 

nierozdzielnie, nierozdzielny. 
Nierozmierzony, neparmestu-

tas1799. 

Nierozmowność, nesukałbu-
mas1800. 

Nierozmówny, nesukałbąs1801 . 
Nierozmyslnie, apłamej1802 

Nierozmyslność, apłamybe1803, 
Nierozmyslny, apłamis 1804. 
Nierozstajny, 
Nierozstrzygniony, 
Nierozsądek, nenumone, nebu

klybe1805. li 
[II 106] Nierozsądnie, nebuk

lej1806. 
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Nierozsądny, nebukłus1807. 
Nieroztropnie, nebuklej1808 

Nieroztropność, nekuklybe, ne-
bukłumas 1809. 

Nieroztropny, nebukłus1810 . 
Nieroztworzony, neadarytas1811 . 
Nierozum, neprotas 1812. 
Nierozumnie, neprotingaj1813. 
Nierozumny, neprotingas1814. 
Nierozwaga, apłamybe1815 . 
Nierozwaźnie, apłamej1816 . 
Nierozwaźność, apłamumas1817. 
Nierozwaźny, apłamus1818 . 
Nierozwiązany, neiszrisztas. 
Nierozwikłany, neiszpajniotas. 
Nierozwiniony, nierozwinięty, 

neiszwyturtas, neiszriestas, 
neiszri tin tas 1819. 

Nierozwi ty, neiszwytas 1820. 
Nieruchawo, newyskanczej, ne

kru ta nczej1821 . 
Nieruchawość, newyskumas, ne

krutiejimas1822. 

Nieruchawy, newyskus, nekru
tąs1823_ 

Nieruchomie, newyskej, newys-
kanczej1824. 

Nieruchomość, nekru tiejimas 1825
• 

Nieruchomy, nekrutąs1826. 
Nieruszany, ob. nietykalny. ne-

kuszentas1827. 

1785 z. nepartrauktinaj prir. veliau, tam
sesniu rasalu. 
1786 z. nepartraukimas prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 
· 17s:z. Z. nepartrauktas pri~-. veliau, tarn
sesniu rasalu. 

1788 2-iai nenumanymas, nenumone, ne
parmanimas prir. veliau, tarnsesniu ra
salu. Paskutiniojo z. dalis -parmanimas 
itrp. tarp eilucią 
1789 Z-iai nenumanantej, neparmananczej 

prir. veliau, tarnsesniu rasalu. 
1790 Z. neparmanomas prir. veliau, tarn

sesniu rasalu. 
1791 Z-iai neguwumas, neguwybe prir. 

veliau, tarnsesniu rasalu. 
1792 z. neguwus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1793 2. neskiedamaj prir. veliau, tarnses

niu rasalu. Jis tais. iS neskiedamas. Salia 
teksto desineje puseje yra apvalus her
binis (su vyCiu) antspaudas: LIETUVIlI 
MOKSLO DRAUGIJA. 1907. 
1794 Z. neskiedamas prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1795 2-iai gieriejimos, megumas prir. ve

liau, tarnsesniu rasalu. 
1796 Z. neskajdzej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1797 Z. neskajdumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1798 Z. neskajdus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1799 Z. neparmestutas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1800 Z. nesukalbumas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1801 z. nesukalbąs prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1802 Z. aplamej prir. veliau, tamsesniu 

ras al u. 
1803 Z. aplamybe prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1804 Z. aplamis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
18os Z. nenumone prir. veliau, tamses

niu rasalu. Z. nebuklybe prir. dar veliau, 
blyskelesniu rasalu. 
1806 Z. nebuklej prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1807 Z. nebuklus prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 

1808 Z. nebuklej prir. veliau, tarnsesniu 
rasalu. 
1809 Z-iai nekuklybe, nebuklumas prir. 

veliau, tarnsesniu rasalu. Pirmasis z. 
galbut noretas parasyti nebuklybe. 
1810 Z. nebuklus prir. veliau, tamsesniu 

ras al u. 
1811 Z. neadarytas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1812 Z. neprotas prir. veliau, tamsesniu 

rasa lu. 
1813 Z. neprotingaj prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1814 Z. neprotingas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1815 Z. aplamybe prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1816 Z. aplamej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1817 Z. aptamumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1818 Z. aplamus prir. veliau, tamsesniu 

ras al u. 
1819 Z-iai neiszwyturtas, neiszriestas, ne

iszritintas prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
Z-iai neiszriestas, neiszritintas \trp. tarp 
eiluCią 

1820 Z. neiszwytas prir. veliau, tamses
niu rasalu. 
1821 Z-iai newyskanczej, nekrutanczej 

prir. veliau, tarnsesniu rasalu. 
1822 Z-iai newyskumas, nekrutiejimas 

prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1823 Z-iai newyskus, nekrutąs prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1824 Z-iai newyskij, newyskanczej prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1825 z. nekrutiejimas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1826 Z. nekrutąs prir. veliau, tamsesniu 

ras al u. 
1827 Z. nekuszentas prir. veliau, tamses

niu rasalu. Jis prad. rasyti p, bet iStai
sytas. 
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Nierycerski, newytingas1828. 
Nierycersko, newytingaj1829. 
Nierychło, negrejtaj, negrej-

czej1830. li 
[II 107] Nierychłość, negrejtu

mas, negrejtybe1831, 
Nierychły, negrejtas1832. 
Nierymowność1833, nierymown

ość, nierymowny ob. nieskła

dnie, nieszykownie, nieskład
ność nieszykowność, nieskła

dny, nieszykowny. 
Nierymowny, nierymowy. ne

tu tuiemas 1834. 
Nierząd, ob.1835 nieporządek, 

nieład, nerieda1836. 
Nierządnica, ob. wszetecznica, 

keksze, palejstuwe1837. 
Nierządniczy, kekszinis1838. 
Nierządnie, ob. wszetecznie, ke

kszinga j1839. 
Nierządnik, ob. wszetecznik, 

kekszininkas, palejstuwis1840. 
Nierządność, kekszyste, pasilej

dimas1841. 

Nierządny, kekszingas, palejs-
tuwingas1842. 

Nierzeski, neskudrus 1843. 
Nierzetelnie, nea ttiesej1844. 
Nierzetelność, neattiesimas 1845 

Nierzetelny, neattiesas1846. 
Nierzkąc, nierzekąc, netarint1847. 
Niesądownie, ne par sudą 1848. 
Niesądowny, nebiłos diena1849. 
Niesamorodny, darytinis, dirb-

tinys1850. 
Nieść, neszti lengwaj, pydyti 

sunkej1851 . 
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Nieschludnie, nenuanutaj1852 

Nieschludność, nenuanawi-
mas18S3 

Nieschludny, nenuanutas1854. 
Niescierpliwic, zniecierpliwić, 

neiszkętieti1855. 
Niescigły, niescigniony, newy

tas18s6 li 

[II 108] Niesękowaty, nestawa
riotas. 1857 

Niesfatygowany, ob. niezmor-
dowany, nenuwargintas1858. 

Niesfornie, 
Niesforność, 

Niesforny, 
Niesienie, 
Nieskazitelnie, nepagadintaj1859. 
Nieskazitelność, nepagadini-

mas1860. 

Nieskazitelny, nepagadintas1861 . 
Nieskażenie, negedusej1862. 
Nieskażonność, negedimas1863 

Nieskażony, negedis1864. 
Nieskładany, nesudedamas, ne-

sudietas1865. 
Nieskładnie, neswełnej1866 

Nieskładność, neswełnybe, ne-
swełnumas1867. 

Nieskładny, neswełnas1868. 
Nieskonczenie, ne1869 

Nieskonczoność, 

Nieskonczony, 
Nieskoro, nespierej1870. 
Nieskorość, ob. nieskwapliwość. 

nespierumas 1871 . 
Nieskory, nespierus1872. 
Nieskromnie, nepadorej1873. 
Nieskromność, nepadorumas 1874. 

1828 Z. newytingas prir. veliau, tamses-
niu rasalu. 
1829 Z. newytingaj prir. veliau, tamses
niu rasalu. 
1830 Z-iai negrejtaj, negrejczej prir. ve

liau, tamsesniu rasalu. 
1831 Z-iai negrejtumas , negrejtybe prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1832 Z. negrejtas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1833 Z. galas ość lyg megintas nuvalyti. 

S. Ropel. Nierymowny. 
1834 Z. netutuiemas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1835 Prad. rasyti ni, bet istaisyta. 
1836 Z. nerieda prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1837 Z-iai ke7csze, palejstuwe prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1838 Z. kekszinis prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1839 z. ke'Jcszingaj prir. veliau, tamses

niu ra5alu. 
1840 Z-iai kikszininkas, palejstuwis prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. Antrojo z. da
lis -stuwis ttrp. tarp eilucią 

1841 Z-iai kikszyste, pasilejdimas prir. ve
liau, tamsesniu rasalu. 
1842 Z-iai kikszingas, palejstuwingas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1843 Z. neskil.drus prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1844 Z. neattiesej prir. veliau, tarnsesniu 

rasalu. 
1845 Z. neattiesimas prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1846 Z. neattiesas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1841 Z. netarint prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1848 Tekstas ne par sudą prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1849 Tekstas nebilos diena prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1850 Z-iai darytinis, dirbtinys prir. ve

liau, tarnsesniu rasalu. 

1851 Tekstas neszti lengwaj, pydyti sunkij 
prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1852 Z. nenuanutaj prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1853 Z. nenuanawimas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1854 z. nenuanutas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1855 Z. neiszJa:tieti prir. veliau, tarnses

niu rasalu. 
1856 Z. newytas prir. veliau, tamsesniu 

ras al u. 
1857 Visas sis straipsnis \trp. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1858 Z. nenuwargintas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1859 Z. nepagadintaj prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1860 Z. nepagadinimas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1861 z. nepagadintas prir. veliau, tam

sesniu rasalu. 
1862 2. negedusej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1863 Z. negedimas prir. veliau, tamses

niu rasalu. 
1864 Z. negedis prir. veliau, tarnsesniu 

rasa lu. 
1865 Z-iai nesudedamas, nesudietas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1866 2. neswelnej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1867 Z-iai neswelnybe, neswelnumas prir. 

veliau, tamsesniu rasalu. 
1868 2. neswelnas prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1869 Nepabaigtas z., jis prir. veliau, 

tamsesniu rasalu. 
1870 Z. nespierej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1811 Z. nespierumas prir. veliau, tamses

niu rasalu. Jis tais. is niespierumas. 
1872 Z. nespierus prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1873 z. nepadorej prir. dar veliau, blys

kelesniu rasalu. 
1874 Z. nepadorumas prir. dar veliau, 

blyskelesniu rasalu. 
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Nieskromny, nepadorius1875. 
Nieskupność, nieskupny, ob. 
niepokupność, niepokupny. 
nepirkimas, nenuperkamas, 
neperkamas1876. 

Nieskutecznie, newejklej1877. li 
[II 109] Nieskuteczność, newej-
kłumas 1878. 

Nieskuteczny, newejkłas1879 . 
Nieskwapliwie, neskubej1880. 
Nieskwapliwość, neskubu-

mas1881. 

Nieskwapliwy, neskubus1882. 
Niesława, nutartis, negarbie, 

negarsybe1883 

Niesławetnie, nutaremaj. negar
bej. negarsej1884 

Niesławetny, ob. niesławnie, 

niesławny. nutaremas, negar
bus, negarsingas18s.s. 

Niesławnie1886, nutaremaj. ne
garbej1887. 

Niesławny, nutaremas, negar-
bus, negarsingas1888. 

Niesłono, nesuraj1889 

Niesłonność1890, nesurumas 1891. 
Niesłony, nesuras1892. 
Niesłownie, 

Niesłowność, 

Niesłowny, 

Nieslubny, 
Niesłuchany, nekłausytas1893 . 
Niesłusznie, netejsej, nepride-

ranczej1894 

Niesłuszność, nepriderieji-
mas189s. 

Niesłuszny, nepriderąs1896. 
Niesłychanie, negirdietaj1897. 
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Niesłychany, negirdietas 1898. 
Niesmacznie, neskanej, nega

dzej, wogej1899. 
Niesmaczność, neskanumas, ne

gard umas, wogumas1900. 
.Ńiesmaczny, neskanus, negar

dus, woglis1901 

Niesmak, negardumas, wogu
mas1902. li 

[II 110] Niesmakowitość, ob. 
niesmaczność, negardumas. 
wogumas1903. 

Niesmakowity, ob. niesmaczny, 
negardus, neskanus, wo-
glis1904. 

Niesmiało, nedrusej, drąsej1905, 
Niesmiałość, nedrusybe, nedrą-

sumas1906 

Niesmiały, nedrusus. drąsus1907. 
<Niesmiełe, ob. niesmiało.> 
<Niesmiały,> 1908 

Niesmiele, ob niesmiało. 
Niesmiertelnić, ob. uniesmier-

telnić. 

Niesmiertelnie, nemarej1909. 
Niesmiertelność, nemarumas1910. 
Niesmiertelny, nemarus1911 . 
Niesna, dedanti, dedąti. 
Niesnadna, ob. niesnadnie, 
Niesnadny, 
Niesnaska, pl. niesnaski, kersz

tas, pl. kersztaj, nesundara, 
pl. nesundaras1912. 

Niesniedny, newałgomas1913. 
Niesoczysty, nesultietas1914. 
Niesolony, nesudytas1915. 
Niespanie, nemiegoimas1916. 
Niespełna. mażne1917. 

Niespławny1918, neirkłujemas1919 . 
Niesplik, 
Niespodzianie, niespodziewa-

nie, netikietaj, nesiwiltinaj1920. 
Niespodziany, niespodziewany, 

netikietas. nesiwiłtas 1921 . 

1875 Z. nepadorius prir. dar veliau, blyS
kelesniu rasalu. Turbut noreta parasyti 
nepadorus. 
1876 Z-iai nepirkimas, nenuperkamas, ne

perkamas prir. veliau, tamsesniu rasalu. 
1877 Z. newejklej prir. veliau, tamsesniu 

rasalu. 
1878 Z. newejklumas prir. veliau. 
1879 Z. newejklas prir. veliau. 
1880 Z. neskubej prir. veliau. 
1881 Z. neskubumas prir. veliau. 
1882 2. neskubus prir. veliau. 
1883 Z-iai nutartis, negarbie, negarsybe 

prir. veliau. Pirmasis tais. iS nutartie. 
1884 2-iai nutaremaj. negarbej. negarsej 

prir. veliau. Pirmasis tais. iS nutarcz.ej. 
1885 Z-iai nutaremas, negarbus, negarsin

gas prir. veliau. Z-iai negarbus, negarsin
gas ttrp. tarp eilucią 
1886 Z. taisytas. 
1887 Z-iai nutaremaj. negarbej prir. ve-

liau. 
1888 Z-iai nutaremas, negarbus, negarsin-

gas prir. veliau. 
1889 Z. nesuraj prir. veliau. 
1890 S. Ropel. Niestoność. 
1891 Z. nesurumas prir. veliau. 
1892 Z. nesuras prir. veliau. 
1893 Z. neklausytas prir. veliau. Jis prad. 

rasyti nie, bet istaisytas. 
1894 Z-iai netejsej, neprideranczej prir. 

veliau. 
1895 Z. neprideriejimas prir. veliau. 
1896 Z. nepriderąs prir. veliau. 
1897 Z. negirdietaj prir. veliau. 
1898 ·z. negirdietas prir. veliau. 

1899 Z-iai neskanej, negadzej prir. veliau 
(antrasis turbut noretas parasyti negar
dzej, z i jl itrp.). Z. wogej prir. dar ve
lia u, blySkelesniu rasalu. 
1900 Z-iai neskanumas, negardumas prir. 

veliau. Z. wogumas prir. dar veliau, bly
skelesniu rasalu. 
1901 Z-iai neskanus, negardus prir. ve

liau. Z. wogus prir. dar veliau, blyske
lesniu rasalu. 
1902 Z. negardumas prir. veliau. Z. wo

gumas prir. dar veliau, blyskelesniu ra
salu. 
1903 Z. negardumas prir. veliau. Z. wo

gumas prir. dar veliau, blyskelesniu ra
salu, itrp. tarp eilucilł-
1904 2-iai negardus, neskanus prir. ve

liau. 2. wogus prir. dar veliau, blyske
lesniu rasalu, itrp. tarp eilucią 
1905 Z-iai nedrilsej, drąsej prir. veliau. 
1906 Z-iai nedrusybe, nedrąsumas prir. 

veliau. Antrasis tais. iS nedrilsumas. 
1907 2-iai nedrilsus. drąsus prir. veliau. 
1908 Abu straipsniai iSbr. veliau. 
1909 2. nemarej prir. veliau. 
1910 Z. nemarumas prir. veliau. 
1911 2. nemarus prir. veliau. 
1912 Z-iai kersztas, pl. kersztaj prir. ve

liau. 2-iai nesundara, pl. nesundaras prir. 
dar veliau, blyskelesniu rasalu, itrp. 
tarp eiluCią 
1913 Z. newalgomas prir. veliau. 
1914 Z. nesultietas prir. veliau. Buvo pa

rasyta su I, bet tstrifasis bn1ksnelis nu
brauktas. 
1915 Z. nesudytas prir. veliau. 
1916 2. nemiegoimas prir. veliau. 
1917 2. mażne prir. veliau. 
1918 itrp. t. 
1919 2. neirkłujemas prir. veliau. 
1920 2-iai netikietaj, nesiwiltinaj prir. ve

liau. Antrojo z. dalis -wiltinaj itrp. tarp 
eiluCią 

1921 2-iai netikietas. nesiwiltas prir. ve
liau. Antrojo z. dalis -wiltas \trp. tarp ei
lucią 
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Niespokoić, ob. niepokoić. tur
bawoti1922. li 

[II 111] Niespokojnica, turba
wotoja1923. 

Niespokojniczek, turbawoto-
jas1924. 

Niespokojnie, neristej1925. 
Niespokojnik, turbawotojas, ne

rimstus1926. 
Niespokojność, turbacija1927, 
Niespokojny, turbawois, nerim

stus192s. 
Niespornie, nebarningaj1929, 
Niesporny, nebarnus, nebar-

ningas1930. 
Niesporo, neskalsej1931. 
Niespory, neskałsus1932 . 
Niesposob, nemuntU.1933. 
Niesposobność, nemuntybe, ne-

patogybe1934 
Niesposobny, nemuntus, nepa-

togus1935. 
Niespracowanie, nenuilsimas1936, 
Niespracowany, nenuilsis1937. 
Niesprawiedliwie, netejsingaj1938

• 

Niesprawiedliwość, netejsy-
be1939. 

Niesprawiedliwy, netejsingas1940. 
Niesprawność, newejkumas1941 . 
Niesprawny, newejkus1942. 
Niesprzyjaźnie, niesprzyjazny, 

ob. nieżyczliwie, nelinkej, ne
norej kam gero1943. 

Nieżyczliwy1944, nilinkis, nenoris 
kam gero1945. 

Niespuł, ob. niesplik, 
Niestale, nestangej, nedrutaj1946. 
Niestałość, nestangybe, nedru-

tybe1947. 
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Niestały, nestangil.s, nedru-
tas1948. li 

[II 112] Niestanie, netekimas, 
trukimas, nepasirodimas su
di1949. 

Niestaranny, 
Niestatecznie, 
Ni es ta teczność. 
Niestateczny, 
Niestatek, 
Niestępiony, neatbukis1950. 
Niestety, ajman1951. 
Niestetysz, ob. niestety1952. 
Niestocie, ob. niestety. 
Niestosownie, ob. niewłasciwie, 

neprideranczej1953. 
Niestosowność, ob. nieprzyzwo

itość, niewłasciwość. nepride
riejimas 1954. 

Niestosowny, ob. niewłaściwy, 

nepriderąs1955. 
Niestotać, ob biadać. dejuti19·;6. 
Niestracony, neprapuldytas1957. 
Niestraszny, nenuganstus, ne-

bajsus1958. 
Niestrawiony, · nesugromuł-

tas19s9. 

Niestrawność, negromulimas1960. 
Niestrawny, negromułamas1961 . 
Niestrojny, negaszas1962. 
Niestrzeżony, nesergietas1963. 
Niestwora, ob. niestworność. 
Niestwornie, 
Niestworność, ob. niesforność, 

niezgoda. ob. natrętność. 
Niestworny, 
Niestworzony, nesutwertas1964. li 
[II 113] Niesubtelny, 

Niesumniennie, 
Niesumnienność 

Niesumnienny, 
Nieswiadom, nieswiadomy, ne

zinus, neżinomas1965 . 
Nieswiadomie, neżinanczej1966, 
Nieswiadomość, nezine, neżino-

jimas1967. 
Nieswięcony, neszwęstas1968 

Nieswieźy, 

Nieswobodnie, nelusaj1969 

Nieswobodny, nel usas 1970 

Nieswoj, nesawiszkis1971 . 
Nieswornie, nieswornosc, nie-

sworny, ob. niespornie, nie
sporność, niesporny, 

1922 Z. turbawoti prir. veliau. 
1923 Z. turbawotoja prir. veliau. 
1924 Z. turbawotojas prir. veliau. 
1925 Z. neristej prir. veliau. Turbflt no

reta parasyti nerimstej. 
1926 Z-iai turbawotojas, nerimstus prir. 

veliau. 
1927 Z. turbacija prir. veliau. 
1928 Z-iai turbawois, nerimstus prir. ve

liau. 
1929 Z. nebarningaj prir. veliau. 
1930 Z-iai nebarnus, nebarningas prir. ve-

liau. 
1931 Z. neskalsej prir. veliau. 
1932 Z. neskalsus prir. veliau. 
1933 Z. nemuntu prir. veliau. 
1934 Z-iai nemuntybe, nepatogybe prir. 

veliau. 
1935 Z-iai nemuntus, nepatogus prir. ve-

liau. 
1936 Z. nenuilsimas prir. veliau. 
1937 Z. nenuilsis prir. veliau. 
1938 Z. netejsingaj prir. veliau. 
1939 Z. netejsybe prir. veliau. 
1940 Z. netejsingas prir. veliau. 

1941 Z. newejkumas prir. veliau. 
1942 Z. newejkus prir. veliau. 
1943 Tekstas nelinkij, nenorej kam giro 

prir. veliau, \trp. tarp eiluCią 
1944 Tokios vokabulos S. Ropel. sioje 

vietoje nera, o z. Nieżyczliwy Cia pateik
tas prie vokabulos Niesprzyjaźnie. 
1945 Tekstas nilinkis, nenoris kam gero 

prir. veliau. Pirmasis z. turbut noretas 
parasyti nelinkis. 
1946 Z-iai nestangej, nedrutaj prir. ve-

liau. 
1947 Z-iai nestangybe, nedrutybe prir. ve-

liau. 
1948 Z-iai nestangus, nedrutas prir. ve

liau. 
1949 Tekstas netekimas, trukimas, nepasi

rodimas sudi prir. veliau. Z. sudi itrp. 
tarp eiluCią 
1950 Z. neatbukis prir. veliau. 
1951 Z. ajman prir. veliau. 
1952 Z-iai ob. niestety prir. veliau. Ant-

rasis tais. iS niestej. 
1953 Z. neprideranczej prir. veliau. 
1954 Z. neprideriejimas prir. veliau. 
1955 Z. nepriderąs prir. veliau. 
1956 Z. dejuti prir. veliau. 
1957 Z. neprapuldytas prir. veliau. 
1958 Z-iai nenuganstus, nebajsus prir. ve-

liau. 
1959 Z. nesugromultas prir. veliau. 
1960 Z. negromulimas prir. veliau. 
1961 Z. negromulamas prir. veliau. 
1962 Z. negaszas prir. veliau. 
1963 Z. nesergietas prir. veliau. 
1964 Z. nesutwertas prir. dar veliau, 

blyskelesniu raSalu. 
1965 Z-iai nezinus, neżinomas prir. ve

liau. 
1966 Z. neżinanczej prir. veliau. 
1967 Z-iai nezine, neżinojimas prir. ve-

liau. 
1968 Z. neszwęstas prir. veliau. 
1969 Z. nelusaj prir. veliau. 
1970 Z. nelusas prir. veliau. 
1971 Z. nesawiszkis prir. veliau. 
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Nieszacowany, 
Nieszacowny, 
Nieszczerość, netikrybe1972. 
Nieszczery, netikras1973. 
Nieszczerże, netikraj1974. 
Nieszczęscie, nełajma 1975. 
Nieszczęsliwie, nieszczęsnie, ne-

łajmingaj1976. 

Nieszczęsli wość, nieszczęsność, 

nełajmumas1977. 
Nieszczęsliwy, nieszczęsny, ne

łajmingas 1978. 
Nieszczęsnica, nełajminga1979 

Nieszczęsnie, ob. nieszczęsliwie, 
nełajmingaj1980 . 

1 Nieszczęsność, ob. nieszczęsli-
wość, 

1 Nieszczęsnik, nełajmis1981 . 
Nieszczęscić1982, nełajmieti1983 . 
Nieszczodry, nedosnas. li 
[II 114] Nieszczodrze, nedos-

nej1984. 

Nieszkodliwie, neiżejdzej1985. 
Nieszkodliwy, neiżejdzius1986. 
Nieszlachcianka, neżiamlonka, 

neba jore1987. 
Nieszlachcić, neżiamlonis, neba

joras1988. 
Nieszlachecki, nebajomis, neba

joriszkas1989. 
Nieszlachecka, nebajoriszkaj1990

• 

Nieszlachectwo, neżiamtonyste, 

neba joryste1991 . 
Nieszlachetnie, nebajoriszkaj1992 

Nieszlachetnik, nebajoriszkas1993. 
Nieszlachetność, 

Nieszlachetny, 
Nieszpetnie, nebjaurej1994 
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Nieszpetność, nebjaurumas. ne
bjaurybe1995. 

Nieszpetny, nebjaurus1996. 
Nieszpor. wakarine1997 małda, 

ni szpara j1998. 
Nieszporny, wakarinis1999. 
Nieszpułka, ob. niesplik, 
Niestucznie2000, negebej2°01 . 
Niestuczność, negebiejimas2002. 
Niestuczny, negebus2003. 
Niesztukowany, nesudurtas2004. 
Nieszyty, nesiu tas2005. 
Nietajna, nesłaptu2006 . 
Nietajny, nesłaptus2007 · 
Nietęgi, silpnas2008. 
Nietęgo, silpnaj2009. 
Nietęgość, silbnybe2010. 
Nietknięty2011 , nekuszintas2012. li 
[II 115]2°13 Nietonący, neskęs-

tus2014. 

Nietoperz, sziksznosparnis2015. 
Nietoperzowy, sziksznosparni

nis2016. 

Nietopnistość, nietopność, netir
pimas2017. 

Nietopnisty, nietopny. netirps-
tus2018. 

Nietorowany, nepramintas2019. 
Nietowarzyski, nedra ugingas2020. 
Nietowarzyskość, nedraugu-

mas2021. 

Nietrafnie, 
Nietrafność, 

Nietrafny, 
Nietrwale, nepatenkanczej. nete

kusej2022 

Nietrwałość, netekimas2023 

Nietrwały2024, netenkus2025. 

Nietrwożliwy, nebugus2026. 
Nietrybowy, 
Nietykałek, 

Nietykalny, nepalytemas2027. 
Nietykany2028. nepalytietas2029. 
Nietylko, netyktaj2030. 
Nieubity, neużmusztas2031 

Nieubłaganie, nenumałdomaj2032 . 

1972 Z. netikrybe prir. veliau. 
1973 Z. netikras prir. veliau. Jis prad. 

rasyti ni, bet iStaisytas. 
1974 Z. netikraj prir. veliau. 
1975 Z. nelajma prir. veliau. 
1976 Z. nelajmingaj prir. veliau. 
1977 Z. nelajmumas prir. veliau. Jis 

prad. rasyti nelai, bet istaisytas. 
1978 Z. nelajmingas prir. veliau. 
1979 Z. nelajminga prir. veliau. 
1980 Z. nelajmingaj prir. veliau. 
1981 Z. nelajmis prir. veliau. 
1982 5i vokabula ir S. Ropel. (NieszcZf;Ś-
cić) pa teikta ne pagal abecelę. 
1983 Z. netajmieti prir. veliau. 
1984 Z. nedosnej prir. veliau. 
1985 2. neiżejdzej prir. veliau. 
1986 Z. neiżejdzius prir. veliau. 
1987 Z-iai· neżiamlonka, nebajore prir. ve

liau. 
1988 Z-iai neżiamlonis, nebajoras prir. ve

liau. 
1989 Z-iai nebajornis, nebajoriszkas prir. 

veliau. Pirmasis turbut noretas parasyti 
nebajorinis. 
1990 Z. nebajoriszkaj prir. veliau. 
1991 Z-iai neżiamtonyste, nebajoryste prir. 

veliau. Pirmasis turbiit noretas parasyti 
neżiamlonyste. 

1992 Z. nebajoriszkaj prir. veliau. 
1993 Z. nebajoriszkas prir. veliau. 
1994 Z. nebjaurej prir. veliau. 
1995 Z-iai nebjaurumas. nębjaurybe prir. 

veliau. 

1996 Z. nebjaurus prir. veliau. Jis prad. 
rasyti nep, bet iStaisytas. 
1997 Prad. rasyti wakan, bet istaisyta. 
1998 Tekstas wakarine malda, niszparaj 

prir. veliau. Paskutinis z. tais. is nisz
paras. 
1999 Z. wakarinis prir. veliau. 
2000 S. Ropel. Niesztucznie. Ovi tolesnes 

S. Ropel. vokabulos atitinkamai yra Nie
sztuczność ir Niesztuczny. 
2001 Z. negeuej prir. veliau. 
2002 Z. negeuiejimas prir. veliau. 
2003 Z. nege'bus prir. veliau. 
2004 Z. nesudurtas prir. veliau. 
20os Z. nesiutas prir. veliau. 
2006 Z. neslaptu prir. veliau. 
2007 Z. neslaptus prir. veliau. 
2008 Z. silpnas prir. veliau. 
2009 Z. silpnaj prir. veliau. 
2010 Z. silbnybe prir. veliau. Turbut no-

reta parasyti silpnybe. 
2011 Tais. iS Nietknienty. 
2012 Z. nekuszintas prir. veliau. 
2013 Sio psl. desiniame virsutiniame 

kampe yra S. Dauk. piestuku pazymetas 
skaicius 6 - tai lanko numeris. 
2014 Z. neskęstus prir. veliau. 
2015 Z. sziksznosparnis prir. veliau. 
2016 Z. sziksznosparninis prir. veliau. 
2017 Z. netirpimas prir. veliau. 
2018 Z. netirpstus prir. veliau. 
2019 Z. nepramintas prir. veliau. 
2020 Z. nedraugingas prir. veliau. 
2021 Z. nedraugumas prir. veliau. 
2022 Z-iai nepatenkancz.ej. netekusej prir. 

veliau. 
2023 Z. netekimas prir. veliau. 
2024 Prad. rasyti Nietw, bet iStaisyta. 
2ois Z. netenkUs prir. veliau. 
2026 Z. nebugus prir. veliau. 
2027 Z. nepalytemas prir. veliau. Jis 

prad. rasyti nepali, bet istaisytas. 
2028 \trp. ka. 
2029 Z. nepalytietas prir. veliau. 
2030 Z. netyktaj prir. veliau. 
2031 Z. neużmusztas prir. veliau. 
2032 Z. nenumaldomaj prir. veliau. 
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Nieubłaganność, nenumaldi-
mas2033. 

Nieubłagany, nenumaldytas2034. 
Nieuchronnie, neiszwęgemaj203.5. 
Nieuchronność, neiszwęgi-

mas2036. 

Nieuchronny, neiszwęgtas2037. li 
[II 116] Nieucieszny, 
Nieucieszony, 
Nieuctwo, ob. nieukostwo, ne-

moksłumas2038. 

Nieuczciwie, negarbej2039. 
Nieuczciwość, negarbumas2040. 
Nieuczciwy, negarbus2041. 
Nieuczczenie, ne2042 

Nieuczić2°43, n 2044 

Nieuczczony, ne2045 

Nieuczenność2046, nemokieji-
mas2041. 

Nieuczenny, nemokytas2048. 
Nieuczesnik, nedalywinykas2049. 
Nieuczenie, nemokytaj2050. 
Nieuczony, nemokytas2051 . 
Nieuczynnie, nepadaranczej2052. 
Nieuczynność, nepadarymas. ne-

padaryste2053. 
Nieuczynny, nepadarus2054. 
Nieudany, tikras2055. 
Nieudatnie, newykusej2056. 
Nieudatność, newykimas2057. 
Nieudatny, newykis2058. 
Nieudolnie, negalinczej. nesuge-

bączej2os9. 

Nieudolność, negaliejimas. ne
sugebiejimas2060. 

Nieudolny, negalis. nesuge-
bąs2061. 
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Nieudzielnie, neipatej, neipa
czej2062. 

Nieudzielność, neipatumas, nei
pa tybe2063. li 

[II 117] Nieudzielny, neipatin
gas2064. 

<Nieufanie,>2065 

Nieufnie, neklautingaj, neklau-
czej2066. 

Nieufność, neklautis2067. 
Nieufny, neklaunąs2068. 
Nieugaszony, neużgesytas2069 

Nieugiętość, s tangybe2070. 
Nieugięty, s tangus2071 . 
Nieugłaskany, neprijaukintas, 

nejaukus2072. 
Nieujęty, nesugaunamas, nepa

prakaujemas2073. 
Nieujezdzony, neprajodytas2074. 
Nieuk, nemoksłus, neżinus, ne-

akyłas2075. 

Nieuka, neakyłumas, neżine2076 . 
Nieukładnie, neswelnej2077 

Nieukładność, neswelnumas2078 

Nieukładny, neswełnus2079. 
Nieukojony, nenugoudziotas2080. 
Nieukostwo, neżinojimas2081 . 
Nieukrocony, nesudraudamas, 

nen uromd omas2082. 
Nieulękłość, nenugąstumas2083 . 
Nieuleczony, neiszgydomas2084. 
Nieułomek, netruputys2085. 
Nieułomny, nełuszas2086 . 
Nieumieciony, nenuszłu tas2087. 
Nieumiejętnie, nemokączej. ne-

gębączej2088. li 
[II 118] Nieumiejętność, nemo

kiejimas, negebiejimas2089. 

Nieumiejętny, nemokąs, nege
bąs2090. 

Nieumierający, nemirsztus2091 . 
Nieumniejszony, nepamaźin-

tas2092. 

2033 Z. nenumaldimas prir. veliau. Jis 
prad rasyti nem, bet iStaisytas. 
2034 .Z. nenumaldytas prir. veliau. 
2035 .Z. neiszwęgemaj prir. veliau. 
2036 .Z. neiszwęgimas prir. veliau. 
2037 .Z. neiszwęgtas prir. veliau. 
2038 .Z. nemokslumas prir. veliau. 
2039 .Z. negarbej prir. veliau. 
2040 .Z. negarbumas prir. veliau. 
2041 .Z. negarbus prir. veliau. 
2042 Veliau buvo prir. z., bet jis iSskus

tas, palikta tik jo pradi.ia ne. 
2043 S. Ropel. Nieuczcić, bet taip pat ne 

pagal abecelę. 
2044 Veliau buvo prir. z., bet jis isskus

tas, palikta tik jo pradi.ia n. 
2045 Veliau buvo prir. z., bet jis iSskus--

tas, palikta tik jo pradi.ia ne. 
2046 Tais. iS Nieczynność. 
2047 .Z. nemokiejimas prir. veliau. 
2048 .Z. nemokytas prir. veliau. 
2049 .Z. nedalywinykas prir. veliau. Jis 

prad rasyti nedali, bet iStaisytas. 
2050 .Z. nemokytaj prir. veliau. 
2051 .Z. nemokytas prir. veliau. 
2052 .Z. nepadaranczej prir. veliau. 
2053 .Z-iai nepadarymas. nepadaryste prir. 

veliau. 
2054 .Z. nepadarus prir. veliau. Jo galas 

taisytas. 
2055 .Z. tikras prir. veliau. 
2056 .Z. newykusej prir. veliau. 
2057 .z. newykimas prir. veliau. 
2058 .Z. newykis prir. veliau. 
2059 .Z-iai negalinczej. nesuge'bączej prir. 

veliau. 

2060 .Z-iai negaliejimas. nesugebiejimas 
prir. veliau. 
2061 .Z-iai negalis. nesuge'bąs prir. veliau. 
2062 .Z-iai neipatej, neipaczej prir. veliau. 

Pirmasis prad. rasyti neit(?), bet iStai
sytas. 
2063 .Z-iai neipatumas, neipatybe prir. ve-

liau. 
2064 Z. neipatingas prir. veliau. 
2065 Si vokabula iSbr. veliau. 
2066 Z-iai neklautingaj, neklauczej prir. 

veliau. 
2061 Z. neklautis prir. veliau. 
2068 Z. neklaunąs prir. veliau. 
2069 Z. neużgesytas prir. veliau. 
2010 Z. stangybe prir. veliau. 
2071 Z. stangus prir. veliau. 
2072 Z-iai neprijaukintas, nejaukUs prir. 

veliau. 
2073 Z-iai nesugaunamas, nepaprakauje

mas prir. veliau. 
2014 Z. neprajodytas prir. veliau. 
201s Z-iai nemokslus, neżinus, neakylas 

prir. veliau. 
2076 Z-iai neakylumas, neżine prir. ve-

liau. 
2077 Z. neswelnej prir. veliau. 
2078 Z. neswelnumas prir. veliau. 
2079 Z. neswelnus prir. veliau. 
2080 Z. nenugoudziotas prir. veliau. 
2081 Z. neżinojimas prir. veliau. 
2082 Z-iai nesudraudamas, nenuromdomas 

prir. veliau. 
2083 Z. nenugąstumas prir. veliau. 
2084 Z. neiszgydomas prir. veliau. 
2085 Z. netruputys prir. veliau. Jis tais. 

iS netruputis. 
2086 Z. neluszas prir. veliau. 
2087 Z. nenuszlutas prir. veliau. 
2088 Z-iai nemokączej. negębączej prir. 

veliau. 
2089 .Z-iai nemokiejimas, nege'biejimas 

prir. veliau. 
2090 Z-iai nemokąs, nege'bąs prir. veliau. 
2091 Z. nemirsztus prir. veliau. 
2092 Z. nepamaźintas prir. veliau. 
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Nieumyty, nenupłautas, nenu
mazgotas, nenutrinktas2093. 

Nieumyslny2094, neticziomis2095. 
Nieunita. ob. Dyzunita, newie

nius, atskałunis2096 . 
Nieunoszony, tra kas, nera-

mus2097. 

Nieupamiętale, apłamej2098 

Nieupamiętałość, apłamybe2099 

Nieupamiętały, apłamus2100 

Nieuproszony, nenumałdo-
mas2101. 

Nieurodzaj, nepaderiejimas2102. 
Nieurodzajność. nederiejimas2103. 
Nieurodzajny, nepaderiejis2104. 
Nieusidlony, nenuspęstas2105 . 
Nieuskromiony, nenudraustas, 

nenuromdomas2106. 
Nieusmierzony, ob, nieuskro

miony, nieutulony, nieukojo
ny21071 

Nieuspiony, neużmigis, neużmi
gytas21os. 

Nieustający, nieustanny, tuitim-
pus2109. 

Nieustannie, tuitimpej2110. 
Nieustanność, tuitimpimas2111 . 
Nieustanny, ob. nieustający, 
Nieustawnie, nepalautinaf112

• 

Nieustawny, nepałaunamas2113. li 
[II 119] Nieustraszenie, smurtaj, 

smurczej2114. 
Nieustraszoność, smurtybe2115. 
Nieustraszony, smurtas2116. 
Nieustrzeźony, nepasergamas, 

nepasergietas2117. 
Nieuszanowanie, negodoje-

mas211s, 
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Nieuszczerbiony, neszukietas2119. 
Nieuszkodzony, neiźejstas2120. 
Nieuszykowany, nesurindo-

tas2121. 
Nieutorowany, nepramintas2122. 
Nieutratny, neklejdąs2123 . 
Nieutulenie, nietulono, nenu-

. goudziojemaj2124, 
Nieutulony, nenugoudzioje-

mas21 zs_ 

Nieuwaga, 
Niewazanie2126, 
Nieuważnie, 

Nieuwaźny, 

Nieuzbrojony, neginkłutas, ne-
apginkłutas2127 

Nieużytecznie, nenaudinga j2128. 
Nieuzyteczność, nenauda2129. 
Nieuźyteczny, nenaudingas21 30. 
Nieuźytość 

Nieużyty, 

Nieuźywanie, nenaudojimas21 31 . 
Niewałaszony, neromitas2132. 
Niewalecznie, nekarejwingaj2133

• 

Ni.ewaleczny, nekarejwingas2134. li 
[II 120] Niewarowny, neaptwer-

tas, neapgintas2135. 
Niewątpliwie, neabejotinaj2136 

Niewątpliwość, neabejojimas2137. 
Niewątpliwy, neabejojemas, ne-

abejotinas2138. 
Niewaźnie, 

Nieważność,2139 

Niewaźny, 

Niewczas. neiszilsiejimas, nepa
togybe2140. 

Niewczasować, neiszilsieti21 41 . 
Niewczesnie, nełajku2142. 

Niewczesność, nełajkas2143. 
Niewczesny, nełajkus2144• 
Niewdzięczen, ob. niewdzi~-

ny, nediekingas2145
• 

Niewdzięcznica, nediekinga2146
• 

Niewdzięcznie, nediekingaf 47. 

Niewdzięcznik, 

Niewdzięczność. nediekumas2148 
• 

Niewdzięczny, ob. nieprzyjem-
ny, nemałoniis214~. 

Niewdzięka, ob. niewdzięcz

ność, 

•Niewdzięczny,> 

2093 Z-iai nenupłautas, nenuma.zgotas, ne
nutrinktas prir. veliau. z. neiwtrinlWJs 
\trp. tarp eiluCitt. 
2094 Si vokabula ir S. Ropel pateikta 

ne ~ abecelę. 
209S 2:. >Uticziomis pńr. veliau. 
2096 Ziai. ~~ e'sk'li"Ni'i ~ "'e:. 

2097 Z-iai trakas , neramus prir. veliau. 
2098 Z. apfamej prir. veliau. 
2099 Z. apłamybe prir. veliau. 
ZlOO l_ apiamUs prir. veliau. 
2101 Z. nenumałdómas pńr. veliau. 
2102 Z. nepaderiejimas prir. veliau.. Jis 

prad. ra5yti ned, bet istaisytas. 
Z103 z. nederiqimas prir. veliau. 
21~ Z. nqaderiejis prir. veliau. Tais. iS 

nepadniejes. 
21os Z. nenuspęstas pńr. veliau. 
2106 Z-iai nmudraustils, rrenurcmrdmnas 

prir. veliau. 
2w1 Prad. ra5yti N, bet iStaisyta. 
nos Z-iai 7feUtmigis, neutmigytJJ.s. prir. 

veliau. 
2109 Z. trliti.m,,us prir. vellim. 
ZllO Z. tWtimptj prir. veliau. 
21U Z. tUitimpimlis prir. veJiau.. 
2112 Z. nepalautiuj prir. veliau. 

2113 Z. nepalaunamas prir. veliau. 
211 4 2 -iai smurtaj, smurczej prir. veliau. 
2115 l_ SmUrtybe prir. veliau. 
2116 z. smurtas prir. veliau. 
Z117 Z-iai 1tepasergamas, 7tepasergietas 

prir. veliau. An~ taisym. 
211& Z. n.egodojemas prir. veliau. 
Z11 ~ Z. ruszukietas prir. veliau. 
2120 Z. n.eii.ejstas prir. veliau. 
2121 Z. 7tesurindotas pńr. veliau. Jis 

pracl ra5yti mr, bet istaisytas. 
2122 z. n.epamirrtas prir. veliau. 
Z123 l_ MldtjthtS prir. veliau. 
2124 Z. nenugaudziojemaj prir. veliau. 
2125 Z. nenugoudziojemas prir. veliau. 
2126 5. Ropel. NieuwatJJnie. 
2121 Z-iai neginkliltas, neapginkłutas prir. 

veliau. Antrasis prad. raśyti a, bet iStai
sytas. 
2128 Z. nenaudingaj prir. veliau. 
2129 Z. nenauda prir. veliau. 
2130 Z. MMudingas. prir. veliau. 
2131 Z. nmaudojimas prir. veliau. 
2132 2. neromitas prir. veliau. 
:n.n ?.. • ' j ,._piL ~ 
tr:ftr 'Z': nekarefwźngas prir. vefiau. 
2135 2-iai neaptwertas, neapgintas prir. 

veliau. 
2136 z. neabejotinaj prir. veliau. 
n37 Z. neabejojimas prir. veliau. 
2138 Z-iai neabejojemas, neabejotinas prir. 

veliau. 
Z13~ Po vokabulos isskustas bentvienas Z. 
2140 Z-iai neiszilsiejimas, nepatogybe prir. 

veliau. Pirrnasis prad. raśyti neiszilsie
je(?'), bet iStaisytas. 

2141 Z. neiszilsieti prir. veliau. 
21.U Z. nełajku prir. veliau. 
2143 z. ułajkos prir. veliau. 
2144 Z. ndajkus prir. veliau. 
21.f..5 Z. 1Udiekingas prir. veliau. 
2146 z. 1U!dielringa prir. veliau. 
2147 Z. nedidńngaj prir. veliau. 
2143- Z. nediekumas prir. veliau. 
2149 Z. nematcm-US. prir. veliau. 
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Niewesoło, nelinksmaj2150
• 

Niewesoły, nelinksmas2151 . 
Niewiadomie, neżinej, neżino-

rnaj21s2. 
Niewiadomość, neżine, neżinoji

rnas21s3. 
Niewiaduk, neżinus2154. li 
[II 121] Niewiara, ob. niedo-

wiarstwo, neitikiejirnas2155. 
Niewiasta, motriszke2156 

Niewiastka, ob. synowa. 
Niewid, neregietas dajktas2157. 
Niewida, ob. odludek. 
Niewidany, 
Niewidomy, ob. niewidzialny, 

neregemas2158. 
1 Niewidzialnie, neregemaj, ne
- regietinaj.2159 

~Niewidziany, neregietas2160. 
~Niewidzialność, neregumas2161 

Niewiędnący, ob. niezwiędły. 

newystus2162. 
Niewiedząc, neżinodarnas.2163 

Niewiedzenie, neżinojimas2164. 
Niewiejski, ob, niewieści, rnot-

riszkas2165. 
Niewiele, nedaug2166. 
Niewierca, netikielis2167. 
Niewierczy, netikielinis2168. 
Niewiernica, netikiele2169. 
Niewiernie, 
Niewiernik, niewierca, ob. 

zmiennik, zdrajca, 
Niewierność, 

Niewierny, 
Niewierz, ob. niewiernik, neti

kielis2110. 
Niewieści, motriszkas2171. 
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Niewiescić, zniewiescieć2172 • le
pinti, iszlepinti2173. 

Niewiesciniec, ob. macica, 
Niewiescisko, ob. babsko, boba

le, boba2174. 
Niewiesciuch, ob. kobiciarz, mer

ginykas211s. 
Niewiniątko, nekałtas2176 . li 
[II 122] Niewinniątko, ob. nie

winiątko. kudikis nekałtas2177 

Niewinnić, ob. uniewinniać2178, 
nekaltinti2179 

Niewinniuchny, niewiniutki, ne-
kaltytelys2180. 

Niewinnie2181 , nekałtaj21 82. 
Niewinność, nekaltybe2183. 
Niewinny, nekałtas2184. 

Niewładny, newałdus2185 . 
Niewłaściwie, neprigulintej2186 

Niewłaściwość, neprigulieji-
mas21s7. 

Niewłasćiwy, neprigulis2188. 
Niewłasnie, ob. niewłasciwie, 
<Niewłasciwość,>2189 

<Niewłasciwy, > 

<Niewłasnie, ob. niewłasciwie, > 

Niewłasny, ob. niewłaściwy, 
Niewod, wendrietis2190. 
Niewola, wergyba, nełajswe2191 , 
Niewolennie, prisoukirnas2192. 
Niewolić, ob. przyniewalać, 

zniewalać. nełajswinti. pri
soukti2193. 

Niewolnica, werge2194. 
Niewolnictwo, wergyba2195. 
Niewolniczo, wergingaj2196. 
Niewolniczość, wergumas2197. 

Niewolniczy, werginis, wergin-
gas2198. 

Niewolnik, wergas2199. 
Niewolno, newałnU.2200 . 

Niewolstwo, wergyste2201 . li 
[II 123] Niewonny, nekwe-

pąs2202. 

Niewprawnie, neipra tusej2203. 
Nieprawność2204, neipratimas2205. 
Niewprawny, neipratis2206. 
Niewsciągliwy, niewscięźny, 

niewstrzymany, nenuwałdo

rnas, nenuturemas2207. 

2150 Z. nelinksmaj prir. veliau. 
2151 Z. nelinksmas prir. veliau. 
2152 Z-iai neżinej, neżinomaj prir. veliau. 
2153 Z-iai neżine, neżinojimas prir. ve-

liau. Antrasis prad. rasyti neżinoo(?), bet 
istaisytas. 

2154 Z. neżinus prir. veliau. 
2155 Z. neitikiejimas prir. veliau. 
2156 Z. motriszki prir. veliau. 
2157 Tekstas neregietas dajktas prir. ve-

liau. 
2158 Z. neregemas prir. veliau. 
2159 Visas sis straipsnis \trp. veliau. 
2160 Z. neregietas prir. veliau. SkaiCiu

kas 3, nurodantis kitą abeceles tvarką, 

taip pat prir. veliau. 
2161 Visas sis straipsnis \trp. veliau. 
2162 Z. newystus prir. veliau. 
2163 Visas sis straipsnis \trp. veliau. 
2164 Z. neżinojimas prir. veliau. 
2165 Z. motriszkas prir. veliau. Jo pra-

dzia taisyta. 
2166 Z. nedaug prir. veliau. 
2161 Z. netikielis prir. veliau. 
2168 Z. netikielinis prir. veliau. 
2169 Z. 1:1etikiele prir. veliau. 
2170 Z. netikielis prir. veliau. 

2171 Z. motriszkas prir. veliau. 
2112 Tais. is zniewiescić. 

2173 Z-iai Iepinti, iszlepinti prir. veliau. 
2174 Z-iai bobale, boba prir. veliau. 
2175 Z. merginykas prir. veliau. 
2116 Z. nekałtas prir. veliau. 
2177 Tekstas kudikis nekaltas prir. veliau. 
2178 Tais. iS uniewinnić. 
2179 Z. nekaltinti prir. veliau. 
2180 Z. nekaltytelys prir. veliau. Jis 

prad. rasyti nekalti, bet iStaisytas. 
2181 5i vokabula ir S. Ropel. pateikta 

ne pagal abecelę. 
2182 Z. nekałtaj prir. veliau. 
2183 2. nekaltybe prir. veliau. 
2184 2. nekałtas prir. veliau. 
2185 2. newaldus prir. veliau. 
2186 2. neprigulintej prir. veliau. 
2181 Z. nepriguliejimas prir. veliau. 
2188 2. neprigulis prir. veliau. 
2189 5i ir dvi tolesnes vokabulos iSbr. 

veliau. 
2190 2. wendrietis prir. veliau. 
2191 2-iai wergyba, nelajswe prir. veliau. 
2192 z. prisoukimas prir. veliau, vietoj 

iSskusto ne\skaitomo z-io. 
2193 2-iai nelajswinti. prisoukti prir. ve

liau. Tekstas -ti. prisoukti \trp. tarp eilu
Cią 2. prisoukti tais. is prisukti (?) 
2194 Z. werge prir .. veliau. 
2195 2. wergyba prir. veliau. 
2196 Z. wergingaj prir. veliau. 
2197 Z. wergumas prir. veliau. 
2198 2-iai werginis, wergingas prir. ve-

liau. 
2199 2. wergas prir. veliau. 
2200 2. newalnu prir. veliau. 
2201 Z. wergyste prir. veliau. 
2202 2. nekwepąs prir. veliau. 
2203 Z. neipratusej prir. veliau. 
2204 S. Ropel. Niewprawność. 
2205 2. neipratimas prir. veliau. 
2206 Z. neipratis prir. veliau. 
2207 Z-iai nenuwaldomas, nenuturemas 

prir. veliau, itrp. tarp eiluCią 
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Niewstyd, ob. bezwstyd. negie
da22os. 

Niewstydliwie, negiedingaj2209. 
Niewstydliwość, negiedieji-

mos2210 
Niewstydliwy, negiedingas, ne

giedzi us2211 . 
Niewstydnie, ob. niewstydliwie, 

bezwstydnie, 
Niewstydność, ob. niewstydli

wość, 

Niewstydny, ob. niewstydliwy, 
Niewyczerpanie, niewyczerpa

ny, neissemamaj. neissema
mas2212. 

Niewyczesany, neiszszuku tas2213. 
Niewyczesaniec2214, niewyczosa

niec2215, papurgalwis2216. 
Niewycwiczony2217, neiszpłak-

tas2218. 
Niewydatnie, neajszkej2219. 
Niewydatność, neajszkumas2220. 
Niewydatny, neajszkus2221 . 
Niewydobrzały, nepageris2222. 
Niewygoda, 
Niewygodnie, 
Niewygodny, 
Niewygojony, neiszgydytas, ne

iszgydomas2223. 
Niewykorzeniony, neiszrautas, 

neiszra unamas2224. 
Niewykształcony, nelitingas2225

• li 
[II 124] Niewykurowany, ob. 

niewyleczony. 
Niewyleżały, ob. niewystały, 

neissiguliejis, neissistowie-
jis2226. 

Niewymo~nie, neissakomaj, ne
bilej2227. 
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Niewymowność, nebiłumas2228. 
Niewymowny, nebiłus2229 . 
Niewymuszenie, prasciej2230. 
Niewymuszoność, pras tumas2231 . 
Niewymuszony, prastas2232. 
Niewymyslny, neprasimanus2233. 
Niewyparzony, neisztwilkytas, 

neiszszutintas2234. 
Niewypieczony, neiszkeptas2235. 
Niewypłacony, neiszmokietas2236. 
Niewypłatność, neiszmokieji-

mas2237. 

Niewypłatny, neiszmokamas2238. 
Niewypowiedzianie, neissaki-

taj2239 
Niewypowiedziany, neissaky-

tas2240. 
Niewyprawny, neiszdirptas2241 . 
Niewyrazisty, neżymus. neży-

mingas2242. 
Niewyraznie, neżymej2243 . 
Niewyrazność, nezymumas2244. 
Niewyrazny, neżymus2245. 
Niewyrozumiałość. neiszmani-

mas2246. 
Niewyrozumiały, neiszma-

nus2247. 

Niewysławiony, neiszłaubsina
mas2248. 

<Niewysłowiony ,>2249 

Niewysłuchany, neiszkłausy-
tas7250. li 

[II 125] <Niewysłuchany, >2251 

Niewysoki, neauksztas2252. 
Niewyspany, neiszmiegojis2253. 
Niewystały, neiszbuwis, neisz-

stowiejis2254. . 
Niewystawnie, neiszkilmingaj2255 

Niewystawność, neiszkilme2256. 
Niewystawny, neiszkilmin-

gas2257. 
Niewytrawność, 

Niewytrawny, 
Niewytrwale, 
Niewytrwałość 

Niewytrwały, 

Niewytrwanie, 
Niewytrwany, 
Niewytrzymałość2258, 
Niewytrzymały, 

Niewytwornie, nemundagej2259. 
Niewytworny, nemundagus2260. 
Niewywczas, ob. niewczas. 
Niewywikłany, neiszrezgemas, 

neiszpajniotas, neiszpajnioje
mas2261. 

22os Z. negieda prir. veliau. 
2209 Z. negiedingaj prir. veliau. 
2210 Z. negiediejimos prir. veliau. 
2211 Z-iai negiedingas, negiedzius prir. 

veliau. 
2212 Z-iai neissemamaj. neissemamas prir. 

veliau. 
2213 Z. neiszszukutas prir. veliau. 
2214 5i vokabula ir S. Ropel. pateikta 

ne pagai abeceię. 

2215 Prad. rasyti niewi, bet iStaisyta. 
2216 Z. papurgalwis prir. veliau. 
2217 5i vokabula ir S. Ropel. pateikta 

ne pagai abeceię. 
2218 Z. neiszpłaktas prir. veliau. 
2219 Z. neajszkej prir. veliau. 
2220 Z. neajszkumas prir. veliau. 
2221 2. neajszkus prir. veliau. 
2222 2. nepageris prir. veliau. 
2223 Z-iai neiszgydytas, neiszgydomas 

prir. veliau. 
2224 Z-iai neiszrautas , neiszraunamas 

prir. veliau. 

2225 Z. nelitingas prir. veliau. 
2226 Z-iai neissiguliejis, neissistowiejis 

prir. veliau. Antrojo z. dalis -stowiejis 
ttrp. tarp eiluci4. 
2227 Z-iai neissakomaj, nebilej prir. ve-

liau. 
2228 Z. nebilumas prir. veliau. 
2229 2. nebiłus prir. veliau. 
2230 Z. prasciej prir. veliau. 
2231 Z. prastumas prir. veliau. 
2232 Z. prastas prir. veliau. 
2233 Z. neprasimanus prir. veliau. 
2234 2-iai neisztwilkytas, neiszszutintas 

prir. veliau. 
2235 Z. neiszkeptas prir. veliau. 
2236 Z. neiszmokietas prir. veliau. 
2237 Z. neiszmokiejimas prir. veliau. 
2238 Z. neiszmokamas prir. veliau. 
2239 Z. neissakitaj prir. veliau. 
2240 Z. neissakytas prir. veliau. Jis taisy-

tas. 
2241 2. neiszdirptas prir. veliau. 
2242 Z-iai neżymus. neżymingas prir. ve-

liau. 
2243 Z. neżymej prir. veliau. 
2244 Z. nezymumas prir. veliau. 
2245 Z. neżymus prir. veliau. 
2246 Z. neiszmanimas prir. veliau. 
2241 Z. neiszmanus prir. veliau. 
2248 Z. neisztaubsinamas prir. veliau. 
2249 5i vokabula iSbr. veliau. 
2250 Z. neiszklausytas prir. veliau. 
2251 5i vokabula iSbr. veliau. 
2252 Z. neauksztas prir. veliau. 
2253 Z. neiszmiegojis prir. veliau. 
2254 Z-iai neiszbuwis, neiszstowiejis prir. 

veliau. 
2255 Z. neiszkilmingaj prir. veliau. 
2256 Z. neiszkilme prir. veliau. 
2257 Z. neiszkilmingas prir. veliau. 
2258 Pirmoji y tais is s. 
2259 Z. nemundagij prir. veliau. 
2260 Z. nemundagus prir. veliau. 
2261 Z-iai neiszrezgemas, neiszpajniotas, 

neiszpajniojemas prir. veliau. Z. neiszpaj
niojemas ttrp. tarp eilucią 
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Niewywrotny, neiszwerta-
mas2262. 

Niewzruszenie, nepakrutintaj2263. 
Niewzruszony, neprakru tin

tas2264. 
Niezabawny, netrusus2265 

Niezabud, ob. upominek, neuż-
mirszimas, nemarsza2266. 

Niezabudka, ob. niezabud2267. 
Niezachwiany, negurstus2268. li 
[II 126] Niezadługo, neiłga bu-

wus2269. 
Niezadłuźony, neskolingas2270. 
Niezadowolniony, neużkakin-

tas2211. 
Niezagubiony, neprapuldytas, 

nepra pułamas22n. 

Niezakryty, neużdęgtas2273. 
Niezaleźnie, 

Niezaleźność 

Niezależny, 

Niezamęźna, bewyre2274. 
Niezamierzony, neużmieru-

tas2275. 
Niezamieszkały, neuźgywen- . 

tas2216. 
Niezamknięty, neużrakintas, ne

użdarytas2277. 

Niezamoźny, nepasituris, netur
tingas, neturtis2278. 

Niezapieczętowany, neapżymie-
tas2219. 

Niezapisany, neużraszytas2280. 
Niezapłacony, neużmokietas2281 . 
Niezapominajka. 
Niezapomny, ob. pamiętny, ne

użmirsztus, nemarszus2282. 
Niezaprawny, 
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Niezaproszony, neużkwiestas2283. 
Niezaprzątniony, 

Ni eza przeczenie, 
Niezaprzeczność2284 

Niezaprzeczony, 
Niezapytany, nekłaustas2285 . 
Niezardzewiały, nesurudiejis2286 

Niezarosły, neużaugis2287. li 
[II 127] Niezasiany, neużsie

tas2288. 
Niezasłużenie, neużkałpotaj, ne

nupelnytaj2289. 
Niezasłużony, neużkapotas, ne-

nupelnytas2290. 
Niezaszczytnie, negodingaj2291 . 
Niezaszczytny, negodingas2292. 
Niezaszły, neużsilejdis2293 . 
Nieza trwoźony, nenugandin-

tas2294. 
Niezawisłość, 

Niezawisły, 

Niezawistnie, neskaugej2295 

Niezawistny, neskaugus2296. 
Niezawodnie, 
Niezawodność, 

Niezawodny, 
Niezazdrosciwy, niezazdrosny, 

neskaugingas2297 

Niezbadany, neisznaginieje-
mas229s. 

Niezbędnica, ob. brzydnica, 
Niezbędnie, ob. koniecznie, nie

uchronnie, rejkalingaj2299. 
Niezbednik2300, ob. brzydnik, 

plugawiec. 
Niezbędność, ob. konieczność, 

nieuchronność, rejkalingu-
mas2301 . . 

Niezbedny2302, ob. sprosny, 
brzydki, plugawy,2303 

Niezbędny, ob. konieczny, re
jkalingas2304. 

Niezbity, neszumusztas2305. 
Niezbożenstwo, ob.2306 niezboż-

ność, bediewybe2307. 
Niezbożnica, bediewe2308. 
Niezbożnie, bediewej2309

• 

Niezbożnieć. bediewis2310. li 
[II 128] Niezbożnik, bedie-

wis2311. 
Niezbożność, bediewybe2312. 
Niezboźny, bediewingas2313. 
Niezbrodzony, neiszbreda-

rnas2314. 
Niezbrojnie, neginkłutaj, negin

klej2315. 

2262 Z. neiszwertamas prir. veliau. 
2263 Z. nepakrutintaj prir. veliau. 
2264 Z. neprakrutintas prir. veliau. 
2265 Z. netrusus prir. veliau. 
2266 Z-iai neużmirszimas, nemarsza prir. 

veliau. Antrojo z. dalis -marsza itrp. tarp 
eiluaą. 

2267 Z-iai ob. niezabud prir. veliau. 
2268 2. negurstus prir. veliau. 
2269 Tekstas neilga buwus prir. veliau. 
2270 Z. neskolingas prir. veliau. 
2271 2. neużkakintas prir. veliau. 
2272 Z-iai neprapuldytas, neprapulamas 

prir. veliau. 
2273 2. neużdęgtas prir. veliau. 
2214 Z. bewyre prir. veliau. 
2275 Z. neużmieT'Utas prir. veliau. 
2276 Z. neuźgywentas prir. veliau. 
2277 Z-iai neużrakintas, neużdarytas prir. 

veliau. 
2278 Z-iai nepasituris, neturtingas, netur

tis prir. veliau. 
2219 Z. neapżymietas prir .. veliau. Jis 

prad. rasyti neuż, bet iStaisytas. 

2280 Z. neużraszytas prir. veliau. 
2281 Z. neużmokietas prir. veliau. 
2282 Z-iai neużmirsztus, nemarszus prir. 

veliau. Antrojo z. dalis -marszus itrp. 
tarp eiluaą. 
2283 2. neużkwiestas prir. veliau. 
2284 Z. galas taisytas. 
2285 2. neklaustas prir. veliau. 
2286 Z. nesurudiejis prir. veliau. 
2287 Z. neużaugis prir. veliau. 
2288 2. neużsietas prir. veliau. 
2289 Z-iai neużkalpotaj, nenupelnytaj prir. 

veliau. i pirrnąji iS j4 itrp. l ir o. 
2290 Z-iai neużkapotas, nenupelnytas prir. 

veliau. Pirmasis prad. rasyti neużkapl(?), 
taisytas, bet turbo.t noretas parasyti ne
użkalpotas. 

2291 Z. negodingaj prir. veliau. 
2292 Z. negodingas prir. veliau. 
2293 Z. neużsilejdis prir. veliau. 
2294 Z. nenugandintas prir. veliau. 
2295 Z. neskaugej prir. veliau. 
2296 Z. neskaugus prir. veliau. 
2297 Z. neskaugingas prir. veliau. 
2298 Z. neisznaginiejemas prir. veliau. 
2299 Z. rejkalingaj prir. veliau. 
2300 Tais. iS Niezbędnik. 
2301 Z. rejkalingumas prir. veliau. Jo da-

lis -gumas itrp. tarp eiluaą. 
2302 Tais. iS Niezbędny. 
2303 Gale straipsnio iSskustas vienas z. 
2304 Z. rejkalingas prir. veliau. 
2305 Z. neszumusztas prir. veliau. Jis 

turbiit noretas parasyti nesumusztas. 
2306 V eliau \trp. ob. 
2307 Z. bediewybe prir. veliau. 
23os Z. bediewe prir. veliau. 
2309 Z. bediewej prir. veliau. 
2310 Z. bediewis prir. veliau. 
2311 Z. bediewis prir. veliau. 
2312 Z. bediewybe prir. veliau. 
2313 Z. bediewingas prir. veliau. 
2314 Z. neiszbredamas prir. veliau. 
2315 2-iai neginklutaj, neginklej prir. ve

liau. 
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Niezbrojny, beginklis, negink-
łutas2316. 

Niezbytni, neabstus2317. 
Niezbytość, neapstybe2318. 
Niezbyty, neatsikratomas, nenu-

sikratomas2319. 
Niezdara, riogła2320. 
Niezdarzony, newykis2321 . 
Niezdatność, 

Niezdatny, 
Niezdobność, 

Niezdobny, 
Niezdobyty, neapgalietas, neuż-

imtas2322. 
Niezdolność, 

Niezdolny, 
Niezdrow, neswejkas2323. 
Niezdrowie, neswejkata2324. 
Niezdrowo, neswejk2325. 
Niezdrowy, neswejkas2326. 
Niezdroźny, 

Niezabrany2327, neużimtas2328. 
Niezemszczony, neatgijżtas2329. li 
[II 129] Niezepsowany, ob, nie-

zepsuty2330, nepagadintas.2331 

Niezepsuty, nepagadintas2332. 
Niezespolony, neabełnas2333. 
Niezeszły, negajsztus2334. 
Niezganny, ob. nienaganny, ne-

pejkamas2335. 
Niezgasły, neużgesis2336. 
Niezgiętość2337, nełankumas2338 

Niezgięty, nełankus2339 . 
Niezgładzisty, neiszdiłdomas2340. 
Niezgłębiony, niezgłębny, 

Niezgoda, nusitikimas. netaj-
ka2341. 

Niezgodliwie, nesutinkanczej2342. 
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Niezgodliwy, nesutinkus2343. 
Niezgodnie, nesutiktinaj2344. 
Niezgodność, nesutikimas, ne-

sutiksina2345. 
Niezgodny, nesutinkus2346. 
Niezgojony, nesugydytas2347. 
Niezgoniony, nepa wijemas2348, 
Niezgorzej. <pikcziausej.> nepik-

taj, nepajkaj2349. 
Niezgrabniesz, terlotinaj2350. 
Niezgrabność, terlojimas2351 . 
Niezgrabny, terła2352 . 
Niezgwałcony, 

Niezłamany, nesułaużytas2353 . 
Niezliczenie, nepaskajtomaj2354. 
Niezliczoność, nesuskajtumas2355 

Niezliczony, nesuskajtytas2356. li 
[II 130] Niezłomnie, 
Niezłomność, 

Niezłomny, ob. nieugięty, nepa
łaużamas2357 

Niezmącony, nedrumstas2358. 
Niezmarszczony, nesurauktas, 

nerukszłotas, nesusiraukis2359. 
Niezmiękczony, nesuminksztin-

tas236o. 

Niezmiennie, 
Niezmienność 

Niezmienny, 
Niezmiernie, 
Niezmierność, 

Niezmierny, 
Nieskonczony2361, nepabęgtas2362 . 
Niezmierzoność, 

Niezmierzony, 
Niezmieszalność, 

Niezmieszalny, nesujauga-
mas2363. 

Niezmieszany, nesujaugtas2364. 
Niezmordowany, nenuwargstus, 

nenuwargis2365. 
Niezrnoźony, nepargalietas2366. 
Niezmrużony, neusimerkis2367

• 

Niezmyslenie, nemustef68 
<Niezmyslnie,>2361) 
Niezmyslny, nemustiis2370 

Niezmyslony, ob. szczery,// 
[li 131] Nieznacznie, 
Nieznaczny, 
Nieznaczony, neiżymietas2371 

2316 Z-iai beginklis, negmklutas prir. ve
liau. 
2317 Z. neabstU.s prir. veliau. 
2318 z. neapstybe prir. veliau. Jis tais. is 

neabstybe. 
2319 Z-iai neatsikratomas, nenusikratomas 

tJrir. veliau.. 
tm.~~,,..~ 
2321 Z. newykis prir. veliau. 
2322 Z-iai neapgalretas, neużimtas prir. 

veliau. 
2323 Z. neswejkas prir. veliau. 
2324 Z. neswejkata prir. veliau. 
2325 Z. neswefk prir. veliau. ltrp. j. 
2326 Z. neswejkas prir. veliau. Urp. j. 
zm' S. Ropel Nieul:mmy. 
2323 Z. neużimtas prir. veliau. 
2329 Z. neatgijt.tas prir. veliau. 
2330 Prad. rasyti niezs, bet i5taisyta 
2331 z. nepagadintas prir. veliau. 
2332 Z. nepag11dintas prir. veliau. 
2333 Z. neabełnas prir. veliau. 
2334. Z. negajsztUs prir. veliau. 
2335 Z. nąejkamas prir. veliau. 
233ó z.· neużgisis prir. veliau. 
233! Tais. iS N~zgi{ty. 
2338 z. nełankumas prir. dar veliau. 

2339 Z. nełankus prir. dar veliau. 
2340 Z. neiszdiłdomas prir. veliau. 
2341 Z. nusitikimas prir. veliau. Jis tur

but noretas parasyti nesutikimas. Z. ne
tajka prir. dar veliau. 
2342 Z. nesutinkanczej prir. veliau. 
2343 z. nesutinkUs prir. veliau. 
2344 Z. nesutiktinaj prir. veliau. 
2345 Z. nesutikimas prir. veliau. Z. 

nesutiksina prir. dar veliau. 
2346 Z. nesutinkUs prir. veliau. 
2347 Z. nesugydytas prir. veliau. 
2343 Z. nepawijemas prir. veliau. 
2349 Z-iai <pikcziausej.> 1r1piktaj prir-r pik

cziausej ir iSbr. veliau. z. nepajkaj prir. 
dar veliau. 
2350 Z. terwtinaj prir. dar veliau. 
2351 Z. terlojimas prir. dar veliau. 
2352 z. terla prir. dar veliau. 
2353 Z. nesułaut.ytas prir. veliau. 
2354 Z. nepaskajtomaj prir. veliau. 
2355 Z. nesuskajtumas prir. veliau. 
2356 Z. nesuskajtytas prir. veliau. 
2357 z. nepałaut.amas prir. veliau. 
ma Z.~ pri~ ~ 
2359 Z-iai nesurauktas, nerukszłotas, nesu

siraukis prir. veliau. Vidurinysis prad. 
rasyti nemu, bet iStaisytas. Paskutiniojo 
z. dalis -simukis \trp. tarp eiluCiq. 
2360 z. nesuminksztintas prir. veliau. 
2361 Tokios vokabulos S. Ropel. sioje 

vietoje nera, o z. Nieskończmry pateiktas 
prie vokabulos Niezmierny. 
2362 Z. nepabęgtas prir. veliau. 
2363 Z. nesujaugamas prir. veliau. 
236' Z. nesujgugtas prir. veliau. 
2365 Z-iai nenuwvgstus, nenuwargis prir. 

veliau. Pirmasis prad. rasyti nu, bet iS
taisytas. 
2366 z. nepargalietas prir. veliau. 
2367 Z. neusimukis prir. veliau. 
2368 Z. nemustej prir. veliau. 
2369 Vokabula Nrezmyslnie iSbr. veliau. 
2370 Z. nemustUs prir. veliau. . 
2311 Z. neiżymietas prir. veliau. 
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Nieznajomo, neżinomaj, nepa-
żys tama j2372. 

Nieznajomość. nepażine2373 . 
Nieznajomy, nepażystamas2374. 
Nieznakomicie, 
Nieznakomity, 
Nieznaleźny, 

Nieznanie, neżinomaj2375 

Nieznany, neżinomas2376 . 
Nieznikomie, negajsztanczej2377 

Nieznikomość, negajszimas2378. 
Nieznikomy, negajsztus2379. 
Nieznosnie, neiszturemaj2380. 
Nieznosny, neiszturemas2381 . 
Nieznoszenie, neiszturiejimas, 

neisztwierimas2382. 
Nieznuźenie, nenuwargusej2383. 
Nieznuźoność, nenuwargi-

mas2384. 
Nieznuźony, nenuwargis2385. 
Nieźołnierski, nekarejwinis2386. 
Nieźołnierz, Nekarejwis2387. 
Niezrachowany, 
Niezraniony, nepazejstas, neiżej-

stas2388. 
Niezręcznie, netikusej2389. 
Niezręczność, netikimas2390. li 
[Il 132] Niezręczny, netikis2391. 
Niezrobny, nepadirbanas2392. 
Niezrozumiale, nesupratamaj2393. 
Niezrozumiałość, nesuprati-

mas2394. 
Niezrozumiały, nesupranta-

mas239s. 
Niezrzałość, niezrzały, ob. nie

dojrzałość, niedojrzały, ne
paugis2396. 

Niezupełnie„ nebutinaj2397. 
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Niezupełność, 

Niezupełny, 

Niezumysłowy, ob. nieumyslny, 
Niezużyty, 

Niezwadliwy, 
Niezwalczony, 
Niezwątpiony, 

Niezwiędły, 

Niezwornie, niezworność, nie
zworny, ob. niesfornie, nie
sforność, niesforny, 

Niezwrócony, ob. nienawrotny, 
niepowrotny, 

Niezwrotnie2398, 
Niezwrotność, 

Niezwrotny, 
Niezwycięźony, 

Niezwyczajnie, nepaprastaj2399. 
Niezwyczajność, ob. niezwyk-

łość, ob, nienawykłość. 
Niezwyczajny, ob. niezwykły, li 
[II 133] Nieżyczliwie, netejkti-

naj2400. 
Nieżyczliwość, netejkumas2401 

Niezyczli wy, _netejkus2402. 
Nieżyjący, negywas2403. 
Nieżyt, ob. katar, słogas2404 

Nieżytowy, ob. katarowy, 
Nieżywiątko, 

Nieżywny, negywois2405. 
Nieżywotny, negywolis2406. 
Nieżywy, negywas2407. 
Nieżyznie, newajsingaj2408. 
Niezyżność, newajsingumas2409. 
Nieżyzny, newajsingas2410. 
Nigdy, niekados2411 . 
Nigdzie, niekur2412

• 

~ ~igryt, murinas2413. 

Nijak, nijako, niekajp2414. 
Nijaki, niejokias2415. 
Nijako, ob.2416 nijak, 
Nijakość, 

Nik, spusłas, zabangas2417. 
Nikąd, nieiszkur418. 
Nikczemnić, znikczemnić, nyk

ti2m. 
Nikczemnić się, znikczemnić 

się, isznykti2420 

Nikczemnie, netikusej2421 . 
Nikczemnieć, znikczemnieć, naj-

kinti2422. li 
[II 134] Nikczemnik, netikis2423. 
Nikczemność, netikumas2424. 
Nikczemu, ob. ni. niekam2425. 
Nikękędy2426, niekur427. 
Nikły, nykstus. gajsztus2428 

2372 Z-iai neżinomaj, nepażystamaj prir. 
veliau. Antrasis tais. is nepażistamaj. 
2373 Z. nepażine prir. veliau. Jis tais. is 
nepażyne. 

2374 Z. nepażystamas prir. veliau. 
2375 Z. neżinomaj prir. veliau. 
2376 Z. neżinomas prir. veliau. 
2377 Z. negajsztanczej prir. veliau. 
2378 Z. negajszimas prir. veliau. 
2379 Z. negajsztus prir. veliau. 
2380 Z. neiszturemaj prir. veliau. 
2381 Z. neiszturemas prir~ veliau. { H 

itrp. re. 
2382 Z-iai neiszturiejimas, neisztwierimas 

prir. veliau. 
2383 Z. nenuwargusej prir. veliau. 
2384 Z. nenuwargimas prir. veliau. 
2385 Z. nenuwargis prir. veliau. 
2386 Z. nekarejwinis prir. veliau. 
2387 Z. Nekarejwis prir. veliau. 
2388 Z-iai nepazejstas, neiżejstas prir. ve

liau. 

2389 Z. netikusej prir. veliau. 
2390 Z. netikimas prir. veliau. 
2391 2. netikis prir. veliau. 
2392 Z. nepadirbanas prir. veliau. Jis tur

bo.t noretas parasyti nepadirbamas. 
2393 2. nesupratamaj prir. veliau. Jis tur-

bO.t noretas parasyti nesuprantamaj. 
2394 2. nesupratimas prir. veliau. 
2395 2. nesuprantamas prir. veliau. 
2396 Z. nepaugis prir. veliau. 
2397 Z. nebutinaj prir. veliau. 
2398 Tais. is Niezwortnie. 
2399 2. nepaprastaj prir. veliau. Jis prad. 

rasyti nepr, bet 1staisytas. 
2400 Z. netejktinaj prir. veliau. 
2401 Z. netejkumas prir. veliau. 
2402 Z. netejkus prir. veliau. 
2403 Z. negywas prir. veliau. 
2404 Z. stogas prir. veliau. 
2405 Z. negywois prir. veliau. Jis prad. 

rasyti negi, bet iStaisytas. 
2406 Z. negywolis prir. veliau. 
2407 Z. negywas prir. veliau. 
2408 Z. newajsingaj prir. veliau. 
2409 Z. newajsingumas prir. veliau. 
2410 Z. newajsingas prir. veliau. 
2411 Z. niekados prir. veliau. 
2412 Z. niekur prir. veliau. 
2413 Z. murinas prir. veliau. 
2414 Z. niekajp prir. veliau. 
2415 z: niejokias prir. veliau. 
2416 V eliau itrp. ob. 
2417 Z-iai sptlstas, zabangas prir. veliau. 
2418 Z. nieiszkUr prir. veliau. 
2419 Z. nykti prir. veliau. 
2420 Z. isznykti prir. veliau. 
2421 Z. netikusej prir. veliau. 
2422 Z. najkinti prir. veliau. 
2423 Z. netikis prir. veliau. 
2424 Z. netikumas prir. veliau. 
2425 2. niekam prir. veliau. 
2426 S. Ropel. Nikędy. 
2427 Z. niekur prir. veliau. 
2428 Z. nykstus prir. veliau. Z. gajsztus 

prir. dar veliau. 
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Niknąc, znikać, isznykti, gajsz-
ti24291 

Niknienie, nykimas. gaszimas2430 

Nikt, nikto, niekas2431 . 
Niktórędy, niekur432. 
Nikuczemu, ku niczemu. ob. 

nikczemu, 
Nim, pakoł2433 . 
Nim, loc. od on. su jumi2434. 
Nimpa. Undine2435. 
Ninacz, od ni na co, ob. ni. 

niekam2436. 
Ninie, dabar2437. 
Niniejszy, dabar essus2438. 
Ninog, ob. minog. wijunas2439. 
Niocz, od ni o czem. nie ape 

ką2440. 

Niodkogo, nie nuko2441 . 
Niokim, nie ape ką2442 . 
Niskąd, ob. nizkąd. 
Niski, nizki, żiamas2443. 
Nisko, nizko, żiamaj2444. 
Niskolotny, <nesudaużytas.> pa-

żiamiuj łakstus2445 . 
Niskość, nizkość, źiamumas, 

źiamybe2446 . 
Nisli, ob. niźli, niźeli, negut2447. 
Niszczeć, zniszczeć, nykti2448. 
Niszczejący, nykstus2449. li 
[II 135] Niszczenie, najkini-

mas24so 

Niszczyć, zniszczyć, isznajkinti. 
<gajszin>2451 

Niszczyciel, najkintojas2452. 
Niszczycielka, najkintoja2453. 
Nit, nita2454 

Ni tabla, 
Nitawa; Nitauja2455, Ełgawa2456 . 
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Nitauczyk, Nitaujonis, Ełgawi
nykas24s7. 

Nitawski, Nitaujinis2458, Ełgawi-
nis24s9. 

Niteczka, siulelis. 
Nitka, siułas. 
Nitkamia, siuliniczia. 
Nitkarz, siulinykas. 
Nitkowy, siulinis. 
Nitować, nitawoti. zanitować, 

uźnitawoti2460. 
Nitowanie, nitawojimas2461 . 
Nitowany, nitawotas2462. 
Nitownik 
Niuch, szniaukas, ob. szczypta. 
Nuchać2463, (tabakę) ta bo ką 

szniaukti. 
Niwa, ob. nowina, nowizna, 

plynas2464. 
Niwczem, ob. ni, niekowmi2465. 
Niwecz, i nieką pawerti2466. 
Niweczenie, zniweczenie, gaszi-

nimas2467. 

Niweczyć, gajszinti2468 

Niż, <negi,> źiamin2469. 
Niż, negi2470. 
Niżli2471 , nisli, negut2472

• li 
[II 136] Niża, ob. nizina, iszlej-

te2473. 

Nizacz, ob. ni2474. 
Niżby, negut2475. 
Niżej, źiamiaus2476 

Niżeli, negut2477
• 

Nizina, ob. niza2478. 
Nizinny, łankas2479, 
Niziołek, 

Niziuchno, niziutko, niziuten
ko2480, żiami tel ej2481 . 

Niziuchny, żiamitelys2482 . 
Nizkąd, nieiszkur483. 
Nizki2484, Nizko, nizkość. ob. 

niski, niskość. żiamaj. żiamu
mas, żiamas2485 . 

Niźej2486, niż, żiamiaus2487. 
Niżnik, 

Niżowiec, 2iamajtis2488. 
Niżowy. ziamasis2489 

2429 Z. isznykti prir. veliau. Z. gajszti 
prir. dar veliau. 
2430 Z. nykimas prir. veliau. Z. gaszimas 

prir. dar veliau, galbut jis noretas para
syti gajszimas. 
2431 Z. niekas prir. veliau. 
2432 Z. niekur prir. veliau. 
2433 Z. pakoł prir. veliau. 
2434 Z-iai su jurni prir. veliau. 
2435 2. Undine prir. veliau. 
2436 Z. niekam prir. veliau. 
2437 2. dabar prir. veliau. 
2438 2-iai dabar essus prir. veliau. 
2439 Z. wijunas prir. veliau. 
2440 Tekstas nie ape ką prir. veliau. 
2441 2-iai nie nuko prir. veliau. 
2442 Tekstas nie ape ką prir. veliau. 
2443 2. żiamas prir. veliau. 
2444 2. żiamaj prir. veliau. 
2445 2-iai <nesudaużytas.> pażiamiuj laks

tus prir., z. nesudaużytas ir iSbr. veliau. 
2446 Z-iai źiamumas, źiamybe prir. ve-

liau. 
2447 2. negut prir. veliau. 
2448 Z. nykti prir. veliau. Jis prad. rasy-

ti ni, bet istaisytas. 
2449 Z. nykstus prir. veliau. 
2450 Z. najkinimas prir. veliau. 
2451 2-iai isznajkinti. <gajszin> prir. ve

liau. Pirrnasis tais. iS isznajkinty, antrasis 
nebaigtas iSbr. 
2452 2 . najkintojas prir. veliau. 
2453 2. najkintoja prir. veliau. 

2454 Z. nita prir. veliau. 
2455 Tais. is Nitauje . 
2456 Z. Elgawa prir. veliau. 
2457 Z. Elgawinykas prir. veliau. 
2458 Tais. is Nitaujonis. 
2459 2. Elgawinis prir. veliau. 
2460 Z. uźnitawoti prir. veliau. 
2461 Z. nitawojimas prir. veliau. 
2462 Z. nitawotas prir. veliau. 
2463 S. Ropel. Niuchać. 
2464 2. plynas prir. veliau. 
2465 Z. niekowmi prir. veliau. 
2466 Tekstas i nieką pawerti prir. veliau. 

Paskutinis z. turbut noretas parasyti pa
wersti. 
2467 Z. gaszinimas prir. veliau. Jis gal

but noretas parasyti gajszinimas. 
2468 Z. gajszinti prir. veliau. 
2469 Z-iai megi,> źiamin prir., negi ir 

isbr. veliau. 
2470 2. negi prir. veliau. 
2471 Tokios vokabulos S. Ropel. sioje 

vietoje nera, o z. Niźli pateiktas prie vo
kabulos Niż. 
2472 Z. negut prir. veliau. 
2473 Z. iszlejte prir. veliau. Jis tais. is i-

szlejti (?) 
2474 Z-iai ob. ni prir. veliau. 
2475 Z. negut prir. veliau. 
2476 Z. źiamiaus prir. veliau. 
2477 2. negut prir. veliau. 
2478 2-iai ob. niza prir. veliau. 
2479 Z. lankas prir. veliau. 
2480 Prad. rasyti nie, bet iStaisyta. 
2481 2. żiamitelej prir. veliau. 
2482 2. żiamitelys prir. veliau. 
2483 2. nieiszkitr prir. veliau. 
2484 Tais. iS Nizko. 
2485 2-iai żiamaj. żiamumas, żiamas prir. 

veliau. Du paskutinieji \trp. tarp eiluCill-
2486 Tokios vokabulos S. Ropel. sioje 

vietoje nera. 
2487 2. żiamiaus prir. veliau. 
2488 2. Ziamajtis prir. veliau. 
2489 z: ziamasis prir. veliau. 
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Niższość, żiamumas2490. 
Niższy, żiamesnis2491 . 
Niżyć, ob. znizać, ponizać, pa-

werti (rożancziu)2492 

No, nu.2493. 
Nobilitacya, nobilitacya2494 

Nobilitować, nobiłitawoti2495 . 
Noblessa, didumene2496. 
Noć, naktis2497. 
Nócenie, niuniawimas2498. 
Nócić, niuniuti2499. 
Nocleg, nakwyne2500. li 
[II 137] Noclegować, nakwoti, 

naktauti2501 . 
Nocnica, wielie2502. 
Nocnie, nakti pagał2503 . 
Nocnik, nakwisza2504

• 

Nocny, naktinis2505
• 

Nocodzienny, ob. dziennonoc-
ny, 

Nocorodny, naktperis2506
• 

Nocorównia, ob. porownanie. 
Nocorowny, naktijlygus2507. 
Nocoswiec, 
Nocoswietny, naktżibis2508. 
Nocować, nakwoti2509. 
Nocowanie, nakwojimas2510. 
Nocya, tauta2511 . 
Nog, ob. Gruf, 
Noga, koje2512. 
Nogaj, Nogajus, tejp wadinamas 

Tautorius2513. 
Nogajski, Nogajinis2514. 
Nogaj2515, iłgkois2516. 
Nogawica, nogawka, autas, pl. 

autaj2517. 
Nogiec, nokiec. 
Nogietek, nagatka2518 
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Nokiec2519, ob. nogieć. bisdis2520. 
Nokturn, na2521 

Nominacya, praminimas, pra-
mintis2522. 

Nominat, pramintinis2523. 
Nominować, praminti2524. 
Nominowanie, praminimas2525. li 
[II 138] Nona, 
Noncyusz, Nunciuszus2526 

Nór, nurek, naras, narelis2527. 
Nora, ob. jama. kriausza. ur-

was252s 
Norbertan, norbertanin, Norber

tinas (zokanykas2529. 
Norbertanka, pl. norbertanki, 

Norbertine (zokanyke2530,. 
Nobertanski2531 , Norbertinis2532. 
Norwegczyk, pl. Norwegczycy, 

Norwegijanie, Norwegas, nor
wegionis, pl. Norwegaj2533. 

Norwergia2534, 
Norwegianin, ob. norwegczyk, 

Norwergas2535. 
Norwegski, Norweginis2536. 
Norymburczyk2537. Norinbergio

nis2538. 
Norymberga, Norinbergas2539 

Norymberka. <ob. > Norimbergie-
ne2540 

Norymberski, Norimberginis2541 . 
Nos, nosis2542. 
Nosacizna, inoses2543. 
Nosacz, <nosinas.> karużasis Ka-

zokfi.2544. 

Nosal, nosunas2545 

Nosarz, nesziejas2546. 
Nosatość, ob. nosacizna. 

Nosaty, nosietas2547. 
Nosek, nosate, nosele2548. 
Nosić, neszti lęgwą dajktą, py

dyti, sunki dajktą2549 . 
Nosicielka, nesziotoja2550 

Nosidło, pl. nosidła. nasztis, pl. 
nasz tej, naszcej2551 . 

Nosisko, nosale2552. 
Nositelny, neszamas2553. li 

2490 2. żiamumas prir. veliau. 
2491 2. żiamesnis prir. veliau. 
2492 2-iai pawerti (rożancziu) prir. ve-

liau. 
2493 2. nu prir. veliau. 
2494 2. nobilitacya prir. veliau. 
2495 2. nobilitawoti prir. veliau. 
2496 2. didumene prir. veliau. 
2497 2. naktis prir. veliau. 
2498 2. niuniawimas prir. veliau. 
2499 2. niuniuti prir. veliau. 
2500 2. nakwyne prir. veliau. 
2501 2-iai nakwoti, naktauti prir. veliau. 
2502 2. wielie prir. veliau. 
2503 2-iai nakti pagai prir. veliau. 
2504 2. nakwisza prir. veliau. 
2505 2. naktinis prir. veliau. 
2506 2. naktperis prir. veliau. 
2507 2. naktijlygus prir. veliau. 
2508 2. naktżibis prir. veliau. 
2509 2. nakwoti prir. veliau. 
2510 2. nakwojimas prir. veliau. 
2511 2. tauta prir. veliau. 
2512 2. koje prir. veliau. 
2513 Tekstas Nogajus, tejp wadinamas 

Tautorius prir. veliau. 
2514 2. Nogajinis prir. veliau. 
2515 S. Ropel. Nogal. 
2516 2. ilgkois prir. veliau. 
2517 2-iai autas, pl. autaj prir. veliau. 
2518 2. nagatka prir. veliau. 
2519 Buvo parasyta atskirai No, kiec, bet 

veliau sujungta. 

2520 Z. bisdis prir. veliau. 
2521 Z. pradzia na prir. veliau, bet z. 

nepabaigtas. 
2522 2-iai praminimas, pramintis prir. ve-

liau. 
2523 2. pramintinis prir. veliau. 
2524 2 . praminti prir. veliau. 
2525 2. praminimas prir. veliau. 
2526 Z. Nunciuszus prir. veliau. 
2527 Z-iai naras , narelis prir. veliau. 
2528 Z-iai kriausza. urwas prir. veliau. 
2529 Z-iai Norbertinas (wkanykas prir. 

veliau. 
2530 2 -iai Norbertine (wkanyke prir. ve-

li au. 
2531 S. Ropel. Norbertański. 
2532 Z. Norbertinis prir. veliau. 
2533 Z-iai Norwegas, norwegionis, pl. Nor

wegaj prir. veliau. Jie \trp. tarp eiluaą 
2534 S. Ropel. Nor<lJegia . 
2535 Z. Norwergas prir. veliau. Galbilt 

jis noretas parasyti Norwegas. 
2536 Z. Norweginis prir. veliau. 
2537 S. Ropel. Norymberczyk. 
2538 Z. Norinbergionis prir. vćliau. 
2539 Z. Norinbergas prir. veliau. 
2540 Z-iai cob.> Norimbergiene prir., ob ir 

isbr. veliau. Z. Norimbergiene tais. iS No
rymberga. 
2541 2. Norimberginis prir. veliau. 
2542 Z. nosis prir. veliau. 
2543 Z. inoses prir. veliau. 
2544 Z-iai cnosinas.> karużasis Kazoku 

prir., nosinas ir iSbr. veliau. 
2545 Z. nosunas prir. veliau. 
2546 Z. nesziejas prir. veliau. 
2547 Z. nosietas prir. veliau. 
2548 Z-iai nosate, nosele prir. veliau. 
2549 Tekstas neszti lęgwą dajktą, pydyti, 

sunki dajktą prir. veliau. 
2550 Z. nesziotoja prir. veliau. 
2551 Z-iai nasztis, pl. nasztej, naszcej 

prir. veliau. 
2552 Z. nosale prir. veliau. 
2553 Z. neszamas prir. veliau. 
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[II 139] 2554 Nosiwać, neszioti2555, 
Nosny, neszamas2556. 
Nosorog, nosorożeć, wienragis, 

nosiaragis2557. 
Nosoroźcowy. nosraginis2558. 
Nosowy, nosinis2559. 
Nostrzyk, 
Nostrzykowy, 
Noszarz, ugnaskilis2560. 
Noszę, neszU.2561 . 
Noszenie, neszimas, neszioji-

mas2562. 
Nota, 
Nota, 
Notaryalnie, 
Notaryalny, 
Notaryat, 
Notariusz2563, 
Notaryuszowstwo2564, 
Notaryszowa2565, 
Notaryuszowski, 
Notatka, 
Notec, notecz, 
Notecki, 
Notnia, souka, prozodija2566. 
Notować, 

Notowanie, 
Notowany, 
Notowy,// 
[II 140] Now, wiu, jaunas mie

nu2s67. 

Nowak, ob. nowicyusz, nowot
ny, ob. nowator, naujinto
jas256s 

Nowotnik2569, pramoninykas2570. 
Nowalia, szwieżyna2571 . 
Nowator, naujintojas2572. 
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Nowić, ob. odnowić, wznawiać, 
naujinti2573, 

Nowenna2574, 
Nowicyacki, 
Nowicyat, 
Nowicyusz, 
Nowicyuszka, 
Nowieć, nauju tapti2575. 
Nowina, nauina2576. 
Nowiniarka, nauinininke2577 

Nowiniarski, nauininis2578. 
Nowiniarstwo, nauinawimas2579. 
Nowiniarz2580, <ob. nowiniarz> 

nauininykas2581 . 
Nowinka, nauinele2582. 
~ Nowinne, nauinines, dowinas 

dudamas uż gerą nauiną2583. 
l Nowinkarz, ob. nowiniarz. 
Nowinny, nauininis2584 

Nowiuchny, nowiutenki, no-
wiutki, nowiusieńki, nauini
nis2585. 

Nowizna, naujas dajktas2586. 
Nowo, nanowo, naujej2587. 
Nowocerkwiany, naujas bazni-

czinykas2588. 
Nowochrzczeniec, ob. nowona

wrócony, naujekriksztis, par
kriksztas2589. li 

[II 141] Nowochrzczony, naujej 
apkriksztytas2590. 

Nocien, ob. nowotny, 
Nowocina, naujumas2591. 
Nowoczesność, nowoczesny, ob. 

nowoźytność, nowoźytny, 

Nowogród, Mugapilis. 
Nowogrodzianin, Mugapilonis. 
Nowoksięźyny, pramicija2592. 

Nowokwitły, prażydis2593. 
Nowomiejski, Naujapilinis. 
Nowomiesięczny, 

Nowomodnie, 
Nowomodny, 
Nowomyslny, naujemustus, nau

jedumois2594. 
Nowonarodzony, naujegimis2595. 
Nowonawróceniec, naujekriksz

tis, parkriksztas2596. 
Nowonawrocony, parkrikszty-

taszs97. 
Nowopowity, ob. no wo narodzo

ny, 
Nowoprzychodny, ob. nowo

przybyły, naujeatejis2598 

Nowoprzychodzień, ob. przy
bysz, przybyliec, atejunas2599. 

Noworocznik, naumetis2600. 

2554 5io psl. de5iniarne virsutiniarne 
karnpe yra S. Dauk. piestuku pazyrnetas 
skaicius 7 - tai lanko numeris. 
2555 Z. nesziot i prir. veliau. 
2556 2. nesz.amas prir. veliau. 
2557 2 -iai wienragis, nosiaragis prir. ve-

liau. 
2558 2. nosraginis prir. veliau. 
2559 2 . nosinis prir. veliau. 
2560 2. ugnaskilis prir. veliau. 
2561 2 . neszu prir. veliau. 
2562 2-iai neszimas, nesziojimas prir. ve-

liau. 
2563 S. Ropel. Notaryusz. 
2564 S. Ropel. Notaryuszostwo . 
2565 S. Ropel. Notaryuszowa . 
2566 2 -iai souka, prozodija prir. veliau. 

Antrasis tais. iS prosodije. 
2567 2-iai jaunas mienu prir. veliau. 
2568 2. naujintojas prir. veliau. 2. dalis 

-jintojas itrp. tarp eilucią 

2569 Tokios vokabulos S. Ropel. sioje 
vietoje nera. 2 . Nowotnik Cia pateiktas 
prie vokabulos Nowak. 
2570 2 . pramoninykas prir. veliau. 
2571 2. szwieżyna prir. veliau. 
2572 2. naujintojas prir. veliau. 
2573 Z. naujinti prir. veliau. 
2574 5i vokabula ir S. Ropel. pateikta 

ne pagai abecelę. 
2575 Z-iai nauju tapti prir. veliau. 2. 

nauju prad. rasyti j(?), bet iStaisytas. 
2576 2. nauina prir. veliau. 
2577 2 . nauinininki prir. veliau. Jis prad. 

rasyti naw(?), bet iStaisytas. 
2578 Z. nauininis prir. veliau. 
2579 Z. nauinawimas prir. veliau. 
2580 An troji i tais. 
2581 2. nauininykas prir. veliau. 
2582 Z. nauinele prir. veliau. 
2583 Tekstas nauinines , dowinas dudamas 
uż gerq nauinq prir. veliau, z-iai gerq 
nauinq itrp. tarp eiluci4- Z. nauinines 
prad. rasyti nauj, bet iStaisytas. 
2s84 Z. nauininis prir. veliau. 
2585 Z. nauininis prir. veliau. 
2586 2-iai naujas dajktas prir. veliau 
2587 2. naujej prir. veliau. 
2588 2-iai naujas bazniczinykas prir. ve-

liau. 
2589 2 -iai naujekriksztis , parkriksztas prir. 

veliau 
2590 2-iai naujej apkriksztytas prir. ve-

liau. 
2591 2 . naujumas prir. veliau. 
2592 2 . pramicija prir. veliau 
2593 2. prażydis prir. veliau. 
2594 2-iai naujemustus, naujedumois prir. 

veliau. 
2595 2. naujegimis prir. veliau 
2596 2 -iai naujekriksztis, parkriksztas prir. 

veliau. 
2597 2. parkriksztytas prir. veliau. 
2598 2. naujeatejis prir. veliau. 
2599 2. atejunas prir. veliau. 
2600 2. naumetis prir. veliau. 
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Noworoczny, naumetinis2601 . 
Noworodek, naujegimis2602. 
Noworodny, naujegimłs2603 . 
Noworosły, pradygis2604. 
Noworzymski, li 
[II 142] Nowość, nauina2605 

Nowosiedlec, naujeukis, nauju-
kas2606. 

Nowosiedliny, naujukynas2607. 
<N owoswiecki,>2608 

Nowo ta, 
Nowotnica, pramanytoja2609. 
Nowotnie. pramanytaj2610. 
Nowotnik, pramanytojas2611 . 
Nowotnina, ob. nowocina., 
Nowotność, <jaU> <naujumas.> 

pramonis2612. 
Nowotny, pramanytas2613. 
Nowotwomie, adv. nowotwor

ny, ob. nowomodnie, nowo
modny, 

Nowouk, 
Nowowiarek, ob. nowowierca, 

nau2614 

Nowowiemictwo, 
Nowowiemik, ob. Nowowierca, 
Nowowierny, naujetikąs2615. 
Nowowierstwo, ob. nowowier-

nictwo, 
Nowozaciężny, naujes karej-

wis2616 

Nowozakonny, 
Nowozamęźna, 

Nowożeni, nowożenia, ob. no-
wozeniec. 

Nowoźenski, 

Nowożydowin, naujeżydis2617. 
Nowoźytność, nauje gadine2618. 
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Nowożytny, naujos gadinios2619.ll 
[II 143J Nowszość, naujybe2620. 
Nowszy, naujesis2621 . 
Nowy, naujas2622. 
Noź, pejlis2623 

Nozdrze, pl. nozdrza, nosys2624. 
Noźeczka, noźęta pl. ob. noźka. 

kojaczes, kojales2625. 
Nozenki, makszteles2626. 
Nożka, kojacze, kojale2627. 
Nozna, noźen, ob. pochwa, ma-

ksztis2628. 

Noźny, kojinis2629 

Noźowato, pejlietaj2630
• 

Noźowaty, pejlietas2631 

Noźownictwo, pejliniczia2632. 
Noźowniczy, pejldarbis, pejliny-

kas2633. 

Noźownik, pejlinykas2634 

Noźowy, pejlinis2635. 
Noźyce, żirkles2636 . 
Nożyczki, źirkleles2637. 
Nożyk, ob. kozik, ob. scyzoryk, 

pejlelis., pejłatis2638 . 
Nożyna, pejlunas2639. 
Nożysko, pejlunas2640. 
Nu, nuź, a nuże, ob. nuż, nu-

gi2641. 

Nucić, ob. nocie. niuniuti2642. 
Nucić, ob. nęcić, wiloti2643. 
Nuda2644, pl. nudy. 
Nudnie, 
Nudnieć, znudnieć. li 
[II 144] Nudnik, 
Nudno, 
Nudność, 

Nudny, 
Nudo ta, 

Nudzenie, 
Nudziarski, 
Nudziarstwo, 
Nudziarz, 
Nudzić, unudzić, 

Nudzić, nudzić się, 

Nudzisz, ob. nudziarz, 
Nukać, ujti2645 

Nukacz, ujis2646 

Nukanie, ujimas2647 

Numer, 
Numerować, ponumerować, 

Numerowanie, 
Nuncyatura, 
Nuncyusz, 
Nur2648, ob. nurek, naras, nara-

czis, naratis, naretis2649. 
Nura. ob. nora. urwas2650. 
Nurcik od nurt. 
Nurek naras2651 . 
Nurkiem, ob. nurek, 
Nurkować, nerti2652 

2601 Z. naumetinis prir. veliau. 
2602 Z. naujegimis prir. veliau. 
2603 Z. naujegimis prir. veliau. 
2604 Z. pradygis prir. veliau. 
260s Z. nauina prir. veliau. 
2606 Z-iai naujeukis, naujukas prir. ve-

liau. 
2607 Z. naujukynas prir. veliau. 
2608 5i vokabula iSbr. veliau. 
2609 Z. pramanytoja prir. veliau. 
2610 Z. pramanytaj prir. veliau. 
2611 Z. pramanytojas prir. veliau. 
2612 2-iai <jau> <naujumas.> pramonis 

prir., nebaigtasis jau ir naujumas iSbr. 
veliau. 
2613 Z. pramanytas prir. veliau. 
2614 Nepabaigtas z. nau prir. veliau. 
2615 Z. naujetikąs prir. veliau. 

2616 Z-iai naujes karejwis prir. veliau. 
Pirmasis tais. iS naujej. 
2611 Z. naujeżydis prir. veliau. Jis prad. 

rasyti naujed, bet iStaisytas. 
2618 Z-iai nauje gadine prir. veliau. 
2619 Z-iai naujos gadinios prir. veliau. 

Antrasis tais. is gadines. 
2620 Z. naujybe prir. veliau. 
2621 Z. naujesis prir. veliau. 
2622 Z. naujas prir. veliau. 
2623 2. pejlis prir. veliau. 
2624 Z. nosys prir. veliatL 
2625 2-iai kojaczes, kojales prir. veliau. 
2626 2. makszteles prir. veliau. 
2621 Z-iai kojacze, kojale prir. veliau. 
2628 2 . maksztis prir. veliau. 
2629 z. kojinis prir. veliau. Jis prad. ra-

syti n, bet istaisytas. 
2630 Z. pejlietaj prir. veliau. 
2631 Z. pejlietas prir. veliau. 
2632 2. pejliniczia prir. veliau. 
2633 Z-iai pejldarbis, pejlinykas prir. ve-

liau. 
2634 Z. pejlinykas prir. veliau. 
2635 Z. pejlinis prir. veliau. 
2636 Z. żirkles prir. veliau. 
2631 Z. źirkleles prir. veliau. 
2638 Z-iai pejlelis., pejłatis prir. veliau. 
2639 Z. pejlunas prir. veliau. 
2640 Z. pejlunas prir. veliau. 
2641 Z. nugi prir. veliau. 
2642 Z. niuniuti prir. veliau. Virs pir

rnosios u nubrauktas diakritikas (buvo 
taip pat u). 
2643 Z. wiloti prir. veliau. 
2644 Prad. rasyti Nuc, bet iStaisyta. 
2645 Z. ujti prir. veliau. 
2646 Z. ujis prir. veliau. 
2647 Z. ujimas prir. veliau. 
2648 Z. taisytas. 
2649 Z-iai naras, naraczis, naratis, naretis 

prir. veliau. Z. naretis \trp. tarp eiluCią 
2650 Z. urwas prir. veliau. 
2651 Z. naras prir. veliau. Jis prad. rasy

ti nag, bet iStaisytas. 
:i652 Z. nerti prir. veliau. 

141 
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[II 147]           O

O! interj. aj, oj,
O, prop. ape, par, i, apej.
Ob, prop. ob. o.
Oba, obydwa, obadwa, abù, a-

bùdù, fem. Obie obydwie,
obiedwie, abe, abidwe, mùdù
abùdù, mùdwe abidwe1.

Obacza¢, obaczywa¢, ob.
oglåda¢, apwejzieti2.

Obaczenie, ob. zobaczenie, ob.
przejrzenie, ob bacznoµ¢. ap-
wejziejimas3.

Obacznie, ob. bacznie, apwejzej4.
Obacznoµ¢, ob. przezornoµ¢, opa-

trznoµ¢, apwejzas5.
Obaczny, apwejzùs6.
Obaczy¢, obaczywa¢.
Obaczysko, ob.7 zobaczysko, zo-

baczenie.
Obada¢, ob. upatrywa¢,
Obadanie,
Obadwa, ob. oba.
Obala¢, obali¢.
Obalacz,
Obalanie, ob. obalenie.
Obalenie,
Obali¢, obali¢ si´ ob. obala¢8.
Obaliny, pl. ob. gruz, ob. roz-

waliny, zwaliska.
Obalisko,
Obalisty, ⁄⁄
[II 148] Oba¬uszy¢,
Obarcza¢, ob. wyzu¢
Obarczanie, obarczenie,
Obarczony,

Obarczy¢, obarczy¢ si´, ob. o-
barcza¢.

Obarczyciel,
Obar¬ozy¢9 si´,
Obartel10, obartlik,
Obartuch,
Obarwic, ob. ubarwi¢.
Obarzanek, obwarzanek,
Obato∏y¢, ob. batogowa¢,
Oba11,
Obawia¢ si´,
Obawianie si´,
Obawny
Obazarnik, ob. bazarnik,
Obbic, obbiedz, obbie¢, ob, obic,

obiedz, obie¢,
Obcas, ob. napi´tek,
Obc´gi, obcå∏ki, ob. obc´gi.
Obceje, ob. karnaty,
Obces,
Obcesowo,
Obcesowy,
Obch´do∏yc, ob. och´doØy¢. ⁄⁄
[II 149] Obche¬zna¢, ob. ochelz-

na¢, okie¬zna¢.
Obchod,
Obchodzenie, obejscie,
Obchodzi¢, obejµ¢,
Obchodzony,
Obciåc, ob. obcina¢,
Obciåga¢, ob. okry¢
Obciåganie, obciågnienie.
Obciågle, ob. obcis¬o,
Obciåg¬y,
Obciågnå¢, obciågnienie, ob. ob-

ciåga¢, obciåganie,
Obciå∏a¢
Obciåzanie, obciå∏enie

Obciå∏e¢, ob. oci´Øe¢12, ocie∏a¬y.
Obciå∏ki, ob. obcå∏ki.

Nurkowaty, naroutas2653

Nurkowy, narinis2654. ⁄⁄
[II 145] Nurog´s. didesis na-

ras2655.
Nurokaczka,
Nurowaty, nurkowaty, naro-

kas2656.
Nurt, sriautas2657.
Nurta, sijtuwa2658.
Nurtobystry, sriautingas2659.
Nurtowa¢, patwinti2660

Nurtowaty, sijtuwotas2661.
Nury, ob, nurowaty, ponury
NurØa¢, nur∏y¢. nerti, panerdinti,

narstyti2662.
Nur∏anie, ‹narstymas.› panieri-

mas2663.
Nurzanie si´, narstymas2664.
NuØ, nù2665.
NuØa, nuØda, ob. znuØenie, nu-

wargimas2666.
NuØåcy, warginùs2667.
NuØe, ob. nu,
Nu∏enie, ob. znuØenie, wargini-

mas2668.
Nu∏nie¢,
Nu∏ny, ob. znu∏ony, wargi-

nùs2669.
Nu∏y¢, warginti2670.
Nya2671,
Ny¢, nykti2672

Nycus,
Nycusowa¢2673,
Nyna¢, ob. lula¢, lel√ti, wajkùs

s√p√int2674.
Nyrka, ob. nerka, inkstas2675. ⁄⁄
[II 146]2676 ⁄⁄

2653  Û. naroutas prir. v∂liau.
2654  Û. narinis prir. v∂liau.
2655  Û-iai didesis naras prir. v∂liau.
2656  Û. narokas prir. v∂liau.
2657  Û. sriautas prir. v∂liau.
2658  Û. sijtuwa prir. v∂liau.  Jis prad. ra-

ßyti sie, bet ißtaisytas.
2659  Û. sriautingas prir. v∂liau.
2660  Û. patwinti prir. v∂liau.
2661  Û. sijtuwotas prir. v∂liau.
2662  Û-iai nerti, panerdinti, narstyti  prir.

v∂liau.
2663  Û-iai  ‹narstymas.›  panierimas  prir.,

narstymas ir ißbr. v∂liau.
2664  Û. narstymas prir. v∂liau.
2665  Û. nù prir. v∂liau.
2666  Û. nuwargimas prir. v∂liau.
2667  Û. warginùs prir. v∂liau.
2668  Û. warginimas prir. v∂liau.
2669  Û. warginùs prir. v∂liau.
2670  Û. warginti prir. v∂liau.
2671  Tais. iß Nia.
2672  Û. nykti prir. v∂liau.
2673  Tais. iß Nycusuwa¢.
2674  Tekstas  lel√ti,  wajkùs  s√p√int prir.

v∂liau.
2675  Û. inkstas prir. v∂liau.
2676  Psl. 146 yra tußçias.

1  Tekstas  mùdù  abùdù,  mùdwe  abidwe
prir. v∂liau. Û. abidwe  ^trp. tarp eiluçi¨.

2  Û. apwejzieti prir. v∂liau.
3  Û. apwejziejimas prir. v∂liau.
4  Û. apwejzej prir. v∂liau.
5  Û. apwejzas prir. v∂liau.
6  Û. apwejzùs prir. v∂liau.
7  Ètrp. ob.
8  Tais. iß obalacz.
9  Tais. iß Obar¬oczy¢.

10  Buvo paraßyta su t vietoj l, bet hori-
zontalusis br∆kßnelis nubrauktas.

11  S. Ropel. Obawa.
12  Tais. iß obci´Øe¢.
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Obciåzliwie, obciåØliwo,, ob u-
ciåØlywie.

ObciåØliwoµ¢, obci´Øliwoµ¢, ob.
uciåzliwoµ¢.

Obciåzliwy, obci´zliwy, ob. u-
ciåØliwy.

Obciå∏y¢, obciåØy¢ si´, ob. ob-
ciåØa¢

Obciå∏yciel, ob. ciemi´zca, ucie-
mi´∏yciel.

Obciec, ob. ocie¢.
Obci´cie, ob. obcinanie.
Obciera¢, ob. obetrze¢, ociera¢.
Obciesa¢13, ob ociesa¢14,
Obcieµni¢, ob. sciesni¢. ⁄⁄
[II 150] Obci´ty, ob. sci´ty, ob.

obcina¢.
Obci´∏no, ob. uciåzliwie15.
Obci´Ønoµ¢ ob. uciåzliwoµ¢, ob.

ci´Økoµ¢, obciåØa¬oµ¢,
Obci´Øny, ob. uciåzliwy.
Obcina¢, obciå¢,
Obcinacz,
Obcinanie, obci´cie,
Obcinek pl. obcinki, ob. okrawki,

obrzynki.
Obcios,
Obcisk ob. odcisk,
Obciska¢, ob. obcis¬o.
Obcis¬o16

Obcis¬y,
Obcisnå¢, ob. obciska¢,
Obcowa¢,
Obcowanie,
Obcownik, ob. towarzysz
Obcowny
Obcy,

Obczyta¢ si´, obczytanie, ob-
czytany, ob. oczyta¢ si´.

Obczyzna,
Obdach,
Obdachowy,
Obdal, ob. opodal.
Obdalny, ob. odleg¬y, daleki,
Obdarcie,
Obdarni¢, ⁄⁄
[II 151] Obdarowa¢, ob, podaro-

wa¢, udarowa¢, ob, obdarzy¢.
Obdarowanie, ob. dar.
Obdarto,
Obdartus,
Obdarty, ob. odarty.
Obdarzy¢. ob udarowac, uraczy¢,
Obdarzanie17, obdarzenie, ob. ob-

darza¢,
Obdarzony, ob. obdarza¢.
Obdarzyciel,
Obdaszek, od obdach.
Obdaszkowy,
Obd¬uba¢, obd¬ubywa¢
Obd¬uØa¢,
Obd¬u∏anie, obd¬u∏enie.
Obd¬uØnie, ob. pod¬uØnie18. po-

d¬ugowato19,
Obd¬uØnoµ¢, ob. pod¬ugowatoµ¢,
Obd¬uØny, ob. pod¬uØny, pod¬u-

gowaty,
Obd¬u∏yc, ob. obd¬uØa¢.
Obdukcya,
Obdukowa¢, ob. obdukcyå robi¢,
Obdzia¬, ob. podzia¬, ob. dzia¬,
Obdziela¢,
Obdzielanie, obdzielenie
Obdzieli¢, ob. obdziela¢.

Obdziera¢, odziera¢, ob. oddzie-
ra¢, zdziera¢,20

Obec, ⁄⁄
[II 152] Obecnie, ob. wspolnie.
Obecnoµ¢,
Obecny,
Ob´d´, ob. oby¢.
Obedrze¢, ob. obdziera¢.
Obedyencya,
Obegna¢. ob. otoczy¢, obståpi¢,

osaczy¢, obledz. ob obegna¢
si´. ob. ogania¢.

Obegnanczy,
Obegnanie¢,
Obejd´, ob. obchodzi¢,
Obejm, ob. objåt, obj´toµ¢,
Obejmowa¢, ob. objåc, obejmo-

wanie ob. obj´cie21

Obejmujåcy,
Obejrzale, ob. bacznie, przezor-

nie,
Obejrza¬oµ¢, ob. bacznoµ¢, prze-

zornoµ¢.
Obejrza¬y, ob. obejrzliwy,
Obejrze¢, ob. obziera¢, oglåda¢,

obejrze¢ si´, obziera¢ si´, o-
glåda¢ si´.

Obejrzenie, ob. oglådanie.
Obejrzliwie,
Obejrzliwoµ¢,
Obejrzliwy,
Obejµ¢, obejµ¢ si´, obejscie, ob.

obchodzi¢ si´, ob. chodzenie
si´,

Obel, ob. ca¬kiem, zupe¬nie, zgo-
¬a. uzamù, uzdamu22.

Obelga, ⁄⁄

[II 153]  Obelga¢,  obel∏y¢,  ob.
zniewa∏y¢.

Obe¬ga¢, ob. ok¬ama¢.
Obelgnå¢.
Obelisek, v obelisk.
Obeliskowy,
ObelØa, ob. obelga, ob. obel∏enie.
Obel∏enie23, ob. pohanbienie,
ObelØy¢, ob. obelga¢
Obel∏ycki,
ObelØycielka,
ObelØywie,
ObelØywoµ¢,
ObelØywy, ob. ØelØywy, ob. ha-

niebny.
Obemgle¢,
Obemrzenie,
Obercuch,
Oberman,
Obemanski24,
Obermus,

13  Ètrp. b.
14  Prad. raßyti ob, bet ißtaisyta.
15  Tais. iß uciåzlywie.
16  Tais. iß Obcis¬y.
17  Íi bei tolesn∂ vokabulos ir S. Ropel.

pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.
18  Tais. iß pod¬uØenie.
19  Tais. iß pod¬ugowa¬o.
20  Toliau palikta vietos maΩdaug vienai

eilutei; galb∆t tai vieta iliustraciniams
pavyzdΩiams (S. Ropel. ßis straipsnis j¨
turi 12).

21  Toliau palikta vietos maΩdaug vienai
eilutei.

22  Û-iai uzamù, uzdamu prir. v∂liau, bly-
ßkesniu raßalu, visai tokiu, kaip ir II 243.

23  Û. taisytas.
24  S. Ropel. Obermaˆski.
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Obersztynki, obersztyny
Obertas, pl. obertasy.
Oberwa¢, ob. obrywa¢,
Oberwanie, ob. obrywanie,
Oberwanie¢,
Oberwipo¬e¢, ob. urwipo¬e¢, rze-

zimieszek,
OberØa, austerya, dom zajedny,

gaspada. ⁄⁄
[II 154] Oberznå¢, oberzni´cie,

ob. obrzyna¢, obrzynanie,
OberØysta,
OberØystka,
Obesch¬y, obeschnå¢, ob. obsy-

cha¢,
Obes¬a¢, ob. obsciela¢.
Obeszczy¢, ob. oszcza¢25,
Obesz¬oµ¢,
Obesz¬y,
Obetka¢, ob. obtyka¢.
Obetn´, futur. od obciå¢.
Obetrze¢, obiera¢, ob. ociera¢,
Obewrza¬y
Obrzecni¢, obrzeczci¢, ob. szkara-

dzi¢,26

Obezna¢,
Obeznanie,
Obeznany,
Obeznawa¢, ob. obezna¢,
Obezwa¢ si´, od odezwa¢ si´, ob.

odzywa¢ si´,
Obficie,
Obfit, ob. obfitoµ¢,
Obfitarz,
Ofbito27, ob. obficie,
Ofbitoµ¢,
Obfitowa¢28,
Obfitowanie,

Obfity,
Obgada¢, obgadywa¢, ob. oga-

da¢, ⁄⁄
[II 155] Obg¬åb, ob. g¬´boko.
Obgotowa¢,
Obgroda, ob. ogroda.
Obgrubszy, ob. przygrubszy,
ObgryØa¢, obgryz¢, ob. ogryza¢.
Obheblowa¢,
Objå¢, obejmowa¢, obejmywa¢.
Obiad, ob. obiadowa¢.
Obiada¢, ob. obiadowa¢.
Objada¢, ob. objeµ¢.
Objadacz,
Objadalnia, ob. jadalnia.
Objadek, od. obiad.
Objadki, ob. niedojadki.
Objadowa¢,
Obiadowanie29,
Obiadownik,
Obiadowy, obiedny,
Objasnia¢,
Objasniacz,
Objasnianie,
Objasnicielka,
Objasniejszy,
Objasnienie,
Objasnienko,
Objat,
Obiata, ob. slub. ⁄⁄
[II 156] Obiatowa¢,
Objåtrzy¢, ob. rozjåtrzy¢.
Objaw30, objawa,
Objawia¢, objawi¢,
Objawianie,
Objawca31, objawiciel,
Objawicielka,
Objawienie,

Objawiony,
Objazd, objaØdØka,
Obibok,
Obi¢,
Obiciany,
Obiciarz,
Obicie,
Obiciowy, ob. obiciany,
Obida, ob. mierziåczka,
Obidza¢, ob. mierzi¢, obmierzi¢.
Obie32, obiedwie, ob. oba.
Obieca¢, obiecywa¢,
Obiecad¬o, obiecad¬owy, ob. abe-

cad¬o, abecad¬owy,
Obiecanie, obiecywanie33,
Obiecanka,
Objecha¢,
Obj´cie. ob. obj´toµ¢, ob. poi´cie,

obj´tnoµ¢,
Obiecownik,
Obiecy,
Obiecywa¢, ob. obieca¢, ⁄⁄
[II 157] Obiecywacz, ob. obie-

cownik,
Obiecywanie, ob. obiecanie,
Obiecz, obieczny, ob. obec, o-

becny,
Objedna¢, objadnywa¢, ob.

zjedna¢, zjednywa¢,
Obiedni, ob. obiadowy,
Obiednia, ob. objad,
Obiednik, ob. obiadownik.
Obiedny, ob. obiadowy,
Obie¢34, ob. obiega¢,
Objedzony35

Obieg,
Obiega¢, obiedz,
Objekt, ob. przemiot, obmiot,

Obieli¢, ob. bieli¢, ob. pobiela¢.
Objemca, ob. przedsi´bierca,
Obiera¢, obra¢
Obieracz,
Obieralnie,
Obieralnoµ¢,
Obieralny, ob. wybieralny,
Obieranie, obranie,
Obierczy, ob. obieralny,
Obierki, ob. wybierki, brak.
Obierz, grobis, obierze
Obierzwia36,
Obierzyciel, obierzycielka,
Obies, ob. obwieµ,
Objeµ¢, objada¢, ⁄⁄
[II 158] Obiesi¢, ob. obwiesi¢.
Obwiesiciel37, ob. kat,
Objesny, ob. Øar¬oczny,
Obieszenie, ob. obwieszenie.
Obj´tki,
Obietnica,
Obj´tnoµ¢, ob. poj´tnoµ¢,
Obj´tny, ob. poj´tny,

25  Prad. raßyti ob, bet ißtaisyta.
26  S. Ropel. Obezecni¢, Obezeczci¢ [...] ob.

Szkaradzi¢.
27  Íi bei tolesn∂ vokabulos S. Ropel. yra

atitinkamai Obfito, Obfitoµ¢.
28  Prad. raßyti of, bet ißtaisyta.
29  Tais. iß Objadowanie.
30  Ètrp. b.
31  Íi  vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
32  Û. taisytas.
33  Prad. raßyti oby, bet ißtaisyta.
34  S. Ropel. Obiedz.
35  Tais. iß Objedziony.
36  Ètrp. z.
37  S. Ropel. Obiesiciel.
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Obj´toµ¢,
Obj´ty, od objå¢,
Objezdny,
ObjeØdza¢, objecha¢, objezdzi¢,

ob. ujeØdza¢,
ObjeØdzanie,
ObjeØdzony, ob. uje∏dzony, wy-

jeØdzony,
Obie∏enie, ob. obiedz,
Objeznik, ob. objeØdzacz,
ObieØny,
ObieØykraj,
ObieØyswiat,
Obija¢, obi¢.
Obijak,
Obijanie,
Obija¢38,
Obiór,
Obiorczy, ob. obierczy,
Obisk, obysk,
Obity, ob. obi¢. ⁄⁄
[II 159] Objucza¢, objuczy¢,
Obk¬ada¢, ob. ok¬ada¢,
Obkraja¢, obkroi¢,
Obkrawa¢, ob. okroi¢.
Obla¢, oblewa¢.
Ob¬åczek, ob. ob¬åk.
Ob¬åczysto,
Ob¬åczystoµ¢,
Ob¬åczysty,
Ob¬åd, ob. b¬åd,
Ob¬ådliwy, ob. ob¬´dliwy,
Ob¬adowa¢, ob. prze¬adowa¢.
Ob¬ådza¢, ob¬ådzi¢,
Ob¬ådzenie,
Ob¬ådzic, ob. ob¬ådza¢.
Ob¬aga¢, ob¬aganie, ob. ub¬aga¢,

ub¬aganie,

Ob¬aja¢39, ob¬ajanie, ob. po¬aja¢,
po¬ajanie.

Ob¬åk,
Ob¬åka¢, ob¬åkiwa¢,
Ob¬åkanie,
Ob¬åkanie¢,
Ob¬åkany,
Ob¬åkiwa¢, ob. ob¬åka¢.
Ob¬åkowato,
Ob¬åkowaty, ob. ob¬åczysty,
Ob¬am, ob. od¬am, od¬amek, ob.

ob¬omek.
Ob¬ama¢, ob¬amowa¢, ob¬amy-

wa¢, ⁄⁄
[II 160] Ob¬amanie,
Oblamowa¢,
Ob¬amowa¢, ob¬amywa¢, ob¬a-

ma¢,
Oblamowanie,
Ob¬amowanie, ob¬amywanie, ob-

¬amanie,
Oblany, ob. obla¢.
Ob¬ap, ob. uscisk,
Ob¬apa wonna,
Ob¬apia¢,
Ob¬apianie, ob¬apienie,
Oblask,
Ob¬askawia¢, ob¬askawi¢.
Ob¬askliwy,
Oblasknå¢, ob. olsni¢,
Oblasknienie,
Oblata,
Oblata¢, oblatywa¢, obleci¢.
Ob¬atac40,
Oblatowa¢,
Oblatywa¢, od oblata¢.
Ob¬awa,
Ob¬awia¢, ob. ob¬owic,

Ob¬awny,
Ob¬az, ob. ogródka.
Ob¬azgiem,
Ob¬azgowy, oblazny41,
Ob¬azi¢42, oblezd∏43, ⁄⁄
[II 161] Oblaz¬oµ¢
Oblaz¬y44,
Ob¬azni¢,
Ob¬azny, ob. ob¬azgowy,
Oble¢,
Ob¬echta¢
Oblecie¢, ob. oblata¢,
Ob¬´d, ob. ob¬åd.
Obleczenie45, ob¬óczenie46,
Obleczyny, ob. ob¬óczyny,
Ob¬´dliwie, ob¬´dnie, ob. b¬´dnie.
Ob¬´dliwoµ¢, ob¬´dnoµ¢,
Obl´dliwy, ob¬´dny,
Obl´dnå¢, ob, blednie¢, zbladnåc,
Ob¬´dnie, ob. obl´dliwie,
Ob¬´dnie¢,
Ob¬´dnienie,
Ob¬´dnik,
Ob¬´dnoµ¢, ob¬´dny, ob. ob¬´d-

liwoµ¢, ob¬´dliwy.
Oledz47, ob. oblega¢.
Oblegacz, oblegajåcy,
Obleganie, ob. obl´∏enie.
Oblegierz, ob. oblegajåcy, ob-

l´∏ca,
Oblepa, ob. polepa48.
Oblepia¢, oblepi¢.
Oblesnie, ‹oblesnoµ¢,›
Oblesny, oblesnoµ¢, ob pochleb-

nie, pochlebstwo, pochlebny. ⁄⁄
[II 162] Oblew, ob. zalew.
Oblewa¢, ob. obla¢.
ObleØa¬y,

Oble∏c, ob. ob¬azi¢,
Obl´Øca,
Obl´Øenie,
Obl´∏eniec,
Obl´∏ency49,
Obl´∏eˆski,
Obl´Ønoµ¢, ob. naleganie, natr´t-

noµ¢.
Obl´∏ony,
Obl´Øyciel, ob. obl´∏ca
Oblicz50 pl. oblicze. ob. twarz,
Oblicza¢, obliczy¢,
Obliczanie, obliczenie,
Oblicze, ob. oblicz,
Oblicznie, ob, osobiscie,
Oblicznoµ¢, ob. obecnoµ¢,
Obliczny,
Obliczy¢, ob. oblicza¢.
Oblig,
Obligacya, ob. obowiåzek.
Obligowa¢, ob. zobowiå∏a¢, pro-

si¢, uprosi¢.

38  Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-
toje n∂ra, o Ω. Obijac çia pateiktas prie
vokabulos Obijanie.

39  Prad. raßyti Obj(?), bet ißtaisyta.
40  Û. galas taisytas.
41  Prad. raßyti obr, bet ißtaisyta.
42  Tais. iß Ob¬azy¢.
43  Û. taisytas.
44  Tais. iß Okaza¬y.
45  Íi  vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
46  Prad. raßyti ob¬u, bet ißtaisyta.
47  S. Ropel. Obledz.
48  Prad. raßyti polel, bet ißtaisyta.
49  Tokios  vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Obl´Øency çia pateiktas prie Obl´Øeniec,
kaip jo daugiskaita.

50  Tais. iß Oblicze.
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Oblikwidacya.
Oblinie¢, wyliniec, ob. linie¢.
Obliza¢, obliznåc, oblizywa¢. ob.

liza¢. ⁄⁄
[II 163]51 Ob¬oci¢,
Ob¬oczek,
Ob¬óczenie, ob. obleczenie.
Ob¬oczno52,
Ob¬oczny,
Ob¬óczy¢, ob. oble¢.
Ob¬óczyciel,
Ob¬óczycielka,
Ob¬óczyny,
Ob¬oczysto, ob¬oczno,
Ob¬oczystoµ¢,
Ob¬oczysty,
Ob¬oczny53,
Ob¬og, ob¬oga. ob. wy¬oga pl.

ob¬ogi,
Ob¬ok54,
Ob¬ojca, ob. zab¬ok,
Ob¬oka¢ si´,
Ob¬okorodny,
Ob¬okowy,
Ob¬omek,
Ob¬ow,
2 Ob¬owi¢ si´,
1 Ob¬owi¢,
Ob¬owiny,
Ob¬owny, ob. liczny, t¬usty.
Ob¬o∏enie,
Ob¬o∏ny, ⁄⁄
[II 164] Oblózowa¢, ob. luzowa¢.
Oblo∏y¢, ob. ok¬ada¢.
Ob¬o∏ysko,
Ob¬oØysty
Oblubiencowy,
Oblubienczy,

Oblubienica,
Oblubieniczy,
Oblubienie¢, ob. narzeczony
Oblu¢,
Obluchny,
Ob¬uda,
Ob¬udnie,
Ob¬udnica55, ob¬udniczka,
Ob¬udnik,
Ob¬udnoµ¢,
Ob¬udny, ob. zmyslony, udany,

ob. pozorny.
Ob¬upa¢, ob¬upywa¢
2 Ob¬upi¢,
1 Ob¬upanie, ob¬upywanie,
Ob¬upienie,
Ob¬uszczy¢, ob. ¬uska¢,
Obluz (warty) ob. luzowanie,
Obluzowa¢, ob. luzowa¢
Ob¬y, ob, t´py.
Ob¬ysi¢56,
Ob¬ysie¢ ob. o¬ysie¢, ⁄⁄
[II 165] Ob¬ysniony,
Obmaca¢,
Obmacza¢, ob, macza¢, moczy¢
Obmalowa¢, ob. pomalowa¢, ma-

lowa¢.
Obmartwie¢, ob. martwie¢.
Obmarz¬y,
Obmarznåc,
Obmawia¢, obmówi¢, ob. oma-

wia¢
Obmawiacz,
Obmawianie
Obmaza¢, omazac, obmazywa¢,

omazywa¢.
Obmazanie, ob. pomazanie.
Obmiata¢, ob. omiata¢

Obmierzi¢57, ob. mier∏y¢.
Obmierzyciel58, ob. mierzyciel,
Obmierzliwy, ob. obrzydliwy,
Obmierz¬oµ¢, ob. obrzydliwoµ¢59,
Obmierz¬y,
Obmierznåc, ob. mierznåc,
Obmieµ¢, ob. omiata¢,
Obmieszka¢ si´, obmieszkiwa¢

si´. ob. obsiada¢, osiå¢,
Obmiot, ob. przedmiot.
Obmocni¢, ob. wzmocni¢, oba-

warowa¢60,
Obmoczy¢, ob. obmacza¢.
Obmowa,
Obmówca, ⁄⁄
[II 166] Obmówi¢, ob. obmawia¢
Obmowisko,
Obmownica,
Obmowniczy,
Obmowny,
Obmówstwo,
Obmurowa¢,
Obmurowanie,
Obmy¢, obmywa¢,
Obmycie, obmywanie,
Obmys¬,
Obmysla¢, obmysliwa¢,
Obmyslanie, obmyslenie,
Obmysliciel,
Obmyslnie, obmyslnoµ¢, obmysl-

ny, ob. opatrznie, przezornie,
opatrznoµ¢61, przezornoµ¢, o-
patrzy, przezorny,

Obmywa¢, obmywanie,
Obnasza¢, obnosi¢,
Obnawia¢, ob. odnawia¢,
Obna∏a¢, obna∏y¢,
Obna∏anie, obna∏enie,

Obna∏ony
Obna∏yc, ob. obna∏a¢
Obna∏yciel,
Obnieµ¢, ob. obnosi¢,
Obnocowa¢, ob. przenocowa¢,

apsinakwoti. ⁄⁄
[II 167] Obnosi¢, obnasza¢, ob-

nieµ¢,
Obnoszenie
Obnowi¢, Obnowienie, odnowi¢,

odnowienie,
ObnoØa, ob. ob¬ogi.
ObnuØa,
Obocznie,
Oboczny,
Oboczy¢,
Obod,
Oboj, oboja
Oboj, oja, oje,
Obojaki,
Obojako,
Obojczek

51  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-
pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 8 — tai lanko numeris.

52  Íis ir tolesnis straipsnis sutepti raßa-
lo d∂me.

53  Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-
toje n∂ra, o Ω. Ob¬oczny çia pateiktas prie
vokabulos Ob¬oczysty.

54  Prad. raßyti obr(?), bet ißtaisyta.
55  Íi  vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
56  Û. taisytas.
57  Tais. iß Obmierzy¢.
58  S. Ropel. Obmierziciel.
59  Û. taisytas.
60  S. Ropel. Obwarowa¢.
61  Prad. raßyti ot, bet ißtaisyta.
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Obojczykowy,
Oboj´tek, oboj´tka,
Oboj´tnie,
Oboj´tniec,
Oboj´tnoµ¢,
Oboj´tny,
Obok,
Oboista62,
Obola¬y,
Obolewiec63.
Oboostrzyk, ⁄⁄
[II 168] Obop¬ciowy,
Obopólnie, obopolnoµ¢64, obopol-

ny, ob. zobopolnie65 zobopol-
noµ¢, zobopolny,

Oboprawiec.
Obór, ob. obior.
Oba66,
Obora¢,
Oboranie, ob. oranie,
Obor´czny,
Obornik, ob. obora.
Oborny,
Oborywa¢,
Obosieczny,
Obostronnie,
Obostronnoµ¢,
Obostronny,
Obostrza¢, obostrzy¢
Obostrzenie
Obowiåza¢, zobowiåza¢, obowiå-

zywa¢, zobowiåzywa¢.
Obowiåza¬y, obowiåzany,
Obowiåzanie, zobowiåzanie,
Obowiåzujåcy,
Obowiåzywa¢, ob. obowiåza¢.
ObóØ,
Obozieˆstwo, ob. oboznictwo, ⁄⁄

[II 169] Obozisko,
Oboznictwo67,
Obozniczy,
Obozny,
Obozowa¢,
Obozowanie,
Obozowisko,
Obozowy,
OboØy¢, obo∏twi¢,
Obråb,
Obråbek,
Obråba¢68,
Obrabia¢,
Obråbia¢,
Obråbianie,
Obra¢, obiera¢,
Obranie69, obieranie,
Obraca¢, obroci¢,
Obracacz70,
Obracanie,
Obrachowa¢,
Obrachowanie,
Obrachowywa¢, obrachowywa-

nie, ob. obracho71 obrachowa-
nie,

Obrachunek,
Obrachunkowy, ⁄⁄
[II 170] Obråcz, ob. obr´cz,
Obraczacz, ob. obracacz,
Obråczkowa¢,
Obråczkowy,
Obrada, ob. radoµ¢, uciecha,
Obrada,
Obradowa¢, uradowa¢,
Obradowa¢,
Obradowanie, ob. radoµ¢.
Obradowanie,
Obradza¢, ob. obmysla¢,

Obramowa¢,
Obrany72, obierany,
Obranie¢,
Obrasta¢, obrosnåc, obroµ¢,
Obrasza¢
Obraz,
Obra∏a¢,
2 Obra∏ajåcy,
1 Obra∏ajåco,
ObraØanie,
Obra∏ca,
Obrazek,
Obrazi¢, ob. obra∏a¢.
Obraziciel, ob. obrazca, ⁄⁄
[II 171] Obrazisko,
Obrazliwie,
Obrazliwoµ¢
Obrazliwy,
Obraznik,
ObraØny, ob. obrazliwy
Obrazobojca, obrazobórca, obra-

zochwalca,
Obrazochwalczy,
Obrazochwalstwo,
Obrazoka∏ca, ob. obrazobórca,
Obrazony
Obrazotwórca
Obrazowie, ob. obrazowo,
Obrazowa¢73,
Obrazowanie,
Obrazowo,
Obrazowoµ¢,
Obrazowy,
Obr´b,
Obr´cz,
Obr´cza¢, obr´czy¢ si´,
Obr´czny, obr´czowy74,
Obr´czy¢

Obrobi¢, obrabia¢,
Obrobienie, ⁄⁄
[II 172] Obrócenie,
Obrochmani¢,
Obroci¢, obraca¢,
Obrocistoµ¢, obrocisty, ob. obrot-

noµ¢, obrotny,
Obrocznik,
Obroczny, obrokowy,
Obrodzi¢, ob. obradza¢.
Obrodzi¬y,
Obrok,
Obrokowy, obroczny.
Obrona,
Obroˆca,
Obronczy,
Obroni¢,
Obroniciel,
Obronicielka.
Obronnie,

62  Íi  vokabula ir S. Ropel. pateikta ne
pagal ab∂c∂l´.

63  Virß  c  nubrauktas  diakritikas (bu-
vo ¢).

64  Prad. raßyti op, bet ißtaisyta.
65  Prad. raßyti zop, bet ißtaisyta.
66  S. Ropel. Obora.
67  Prad. raßyti obr, bet ißtaisyta.
68  Íi  vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
69  Íi  vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
70  Tais. iß Obracza¢.
71  Û. nepabaigtas.
72  Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-

toje n∂ra, o Ω. Obrany çia pateiktas prie
vokabulos Obranie.

73  Íi bei tolesn∂ vokabulos ir S. Ropel.
pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.

74  Tais. iß obr´czowo.
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Obronno
Obronnoµ¢,
Obronny,
Obroµ¢, obrasta¢,
Obros¬y,
Obrosi¢75, ob. rasza¢76.
Obrosnåc, ob. obrasta¢,
Obrosni´ty,
Obrostnica, ⁄⁄
[II 173] Obrot,
Obrotnie,
Obrotnoµ¢,
Obrotny,
Obrowna¢, obrownywa¢,
ObroØ, obroØa,
Obrucha¢, obrusza¢,
Obrudzi¢, obruka¢,
Obrus,
Obrusnik,
Obrusowy,
Obrusza¢,
Obrusza¢ si´,
Obruszny,
Obry¢,
Obryknå¢ si´,
Obrysowa¢
Obrywa¢
Obrywacz,
Obrywaczka,
Obrywanie,
Obrywka,
Obryzga¢,
Obrzåd,
Obrzådek,
Obrzådkowo, ⁄⁄
[II 174] Obrzådkowy,
Obrzådnie,
Obrzådny,

Obrzådza¢
Obrzådzi¢,
Obrzask, obrzazg,
Obrzaskowaty, obrzazgowaty,
Obrz´d, ob. obrzåd.
Obrz´dni,
Obrz´dnie, obrz´dnio77,
Obrz´dnie ob. obrzådnie,
Obrz´dny, obrzådny,
Obrz´k¬oµ¢, ‹ob.› obrz´k¬y. ob.

opuch¬y,
Obrz´k¬y, obrz´knåc, ob. opuch-

¬y, opuchnåc,
Obrzeza¢, obrzezywa¢,
Obrzeza¢,
Obrzezacz,
Obrzezanik,
Obrzezanie¢,
Obrzezany,
Obrzezek, ob. okrawek.
Obrzezkowy,
Obrzmie¢,
Obrucza¢, obrucØc,78

Obrzut,
Obrzyd, ⁄⁄
[II 175] Obrzydliwie, ob. ohyd-

nie,
Obrzydliwiec,
Obrzydliwoµ¢,
Obrzydzenie79,
Obrzydliwy, obrzyd¬y, obrzyd-

ny,
Obrzyd¬oµ¢, obrzyd¬y, ob. obrzy-

dliwoµ¢,
Obrzydnåc,
Obrzydza¢,
Obrzydzanie, obrzydzenie,
Obrzyna¢,

Obrzynacz,
Obrzynanie,
Obrzynek,
Obsaczenie,
Obsaczy¢,
Obsadza¢,
Obsadzanie, obsadzenie,
Obscie¬a¢, obscie¬a¢,
Obserwa, ob. zachowanie,
Obserwacya, ob. nadzor.
Obserwacyiny,
Obserwant, ka,
Obserwator,
Obserwatorski,
Obserwatoryum,
Obserwowa¢, ⁄⁄
[II 176] Obserwowanie,
Obses. ob. op´tanie
Obsiåc,
Obsiada¢, obsieµ¢80,
Obsiad¬y, ob. osiad¬y,
Obsiå¢81, obsiada¢.
Obsieµ¢82,
Obsiew, ob. wysiew,
Obsiewa¢, obsiewanie,
Obsiewacz,
Obsiewek,
Obsiewny,
Obskoczy¢
Obs¬oni¢,
Obs¬onienie,
Obsmarowa¢,
Obsta¢,
Obstali¢,
Obstalowa¢,
Obstalowanie83,
Obstanie,
Obståpi¢,

Obstary,
Obstawa¢,
Obstawanie,
Obstawia¢, ⁄⁄
[II 177] Obst´powa¢,
Obstrukcya,
Obstrzydz,
Obsycha¢,
Obsygilacya,
Obsy¬a¢,
Obsypa¢,
Obszar,
Obszarpa¢,
Obszarpaniec,
Obszarpany,
Obszcza¢,
Obszcze,
Obszczeka¢
Obszcze∏ytelny,
Obszczy,
Obszczypa¢,
Obszernie,
Obszernoµ¢,
Obszerny,
Obszlegi,
Obsznurowa¢,

75  Íi  vokabula ir S. Ropel. pateikta ne
pagal ab∂c∂l´.

76  S. Ropel. Obrasza¢.
77  Ètrp. i.
78  S. Ropel. Obrzuca¢, [...] Obrzuci¢.
79  Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-

toje n∂ra, o Ω. Obrzydzenie çia pateiktas
prie vokabulos Obrzydliwoµ¢.

80  Prad. raßyti b, bet ißtaisyta.
81  S. Ropel. Obsiåµ¢.
82  Tais. iß Obsiec.
83  Prad. raßyti Obstan, bet ißtaisyta.
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Obsztafirowa¢,
Obszy¢,
Obucie,
Obucza¢, ⁄⁄
[II 178] Obudowa¢, apstrunyti84.
Obudza¢, paØadinti85

Obudzenie paØadinimas86

Obudzi¢,
Obudziciel, paØadintojas87

Obumarcie, apmirimas, apmer-
diejimas88.

Obumar¬y, apmiris89.
Obumiera¢, apmirti, apmerdieti90.
Obumieranie, apmirimas, apmer-

diejimas91.
Obumrze¢, numerdieti92.
Obumrzenie, numerdiejimas93.
Oburåcz, abim rankiem94

Obur´czny, abirankis95

Oburza¢, oburzy¢,
OburØenie,
Oburzliwoµ¢
Oburzliwy,
Oburzy¢, obrzy¢ si´,
Obustronnie, obustronny,
Obuszek,
Obuty,
Obuw,
Obuwa¢,
Obuwacz,
Obuwanie,
Obuwie,
Obuwik,
Obuwiny, ⁄⁄
[II 179] Obuzda¢,
Obwach,
Obwåcha¢,
Obwadza¢

ObwadØca,
Obwala¢,
Obwapni¢,
Obwarowa¢
Obwarowanie,
Obwarza¢96,
Obwarzanik97,
Obwarzy¢,
Obw´drowa¢,
Obwencya,
Obwesela¢,
Obwia¢,
Obwiå∏a¢,
Obwiåzanie,
Obwiåzka,
Obwiåz¬o,
Obwicie,
Obwiednåc,
Obwiedzenie,
Obwiedziony,
Obwieˆczy¢,
Obwieµ,
Obwieµ¢,
Obwodzi¢98, ⁄⁄
[II 180] Obwodzi¢,
Obwiesi¢, obwiesi¢ si´,
Obwieszanie, obwieszenie,
Obwieszcza¢,
Obwieszczalny,
Obwieszczanie,
Obwieszczenie,
Obwiesciciel99,
Obwiewa¢,
ObwieØc
Obwi´zywa¢,
Obwija¢,
Obwijacz,
Obwijanie

Obwijka,
Obwilgnåc,
Obwil∏a¢,
Obwinå¢,
Obwinia¢,
Obwiniacz,
Obwinienie100,
Obwiniciel, ob. obwiniacz
Obwini´cie,
Obwinienie,
Obwiniony,
Obwionå¢,
Obwis¬y,
Obwisnåc, ⁄⁄
[II 181] Obwod, ob. okråg,
Obwodka,
Obwodnia,
Obwodny,
Obwodowy,
Obwodzenie,
Obwodzi¢,
Obwojna,
Obwo¬a¢,
Obwolanie,
Obwo¬any,
Obwo¬ywa¢,
Obwo¬ywacz,
Obwolut101,
Obwy∏
Oby,
Oby¢ si´,
Obyczaj,
Obyczai¢,
Obyczajenie102,
Obyczajnie,
Obyczajnoµ¢,
Obyczajny,
Obyczajowy,

Obydle
Obydwa, ob. oba
Obydz si´, ob. oby¢ si´. ⁄⁄
[II 182] Obywa¢, obywa¢ si´,
Obywatel,
Obywatelka,
Obywatelski,
Obywatelskoµ¢,
Obywatelstwo,
ObØa¢, obØyna¢,
ObØa¬owa¢,
ObØarcie,
ObØar¬y
ObØarliwie,
Ob∏arliwy,
ObØarstwo,

84  Û. apstrunyti prir. v∂liau.
85  Û. paØadinti prir. v∂liau.
86  Û. paØadinimas prir. v∂liau.
87  Û. paØadintojas prir. v∂liau.
88  Û-iai  apmirimas,  apmerdiejimas  prir.

v∂liau.
89  Û. apmiris prir. v∂liau.
90  Û-iai apmirti, apmerdieti prir. v∂liau.
91  Û-iai  apmirimas,  apmerdiejimas  prir.

v∂liau.
92  Û. numerdieti prir. v∂liau.
93  Û. numerdiejimas prir. v∂liau.
94  Û-iai abim rankiem prir. v∂liau.
95  Û. abirankis prir. v∂liau.
96  Tais. iß Obwarzy¢.
97  Tais. iß Obwarzanie.
98  Ètrp.  d.  Tokios  vokabulos S. Ropel.

ßioje vietoje n∂ra, o Ω. Obwodzi¢ çia pa-
teiktas (ne vienå kartå) prie vokabulos
Obwies¢; plg. tolesn´ S. Dauk. vokabulå.

99  S. Ropel. Obwieszczyciel.
100  S. Ropel. Obwinianie.
101  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
102  Tais. iß Obyczaienie.
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Ob∏artoµ¢,
Obzartuch,
Ob∏arty,
ObØeglowa¢,
ObØera¢ si´,
ObØeranie si´,
ObØerca,
ObØernie,
Ob∏erstwo103, ob. obzarstwo,
Obziera¢ si´,
ObØynki.
Ocala¢, ⁄⁄
[II 183] Ocale¢,
Ocalenie,
Ocali¢,
Ocapie¢,
Occian,
Occiany,
Occiarz,
Occi¢,
Ocean,
Oceania,
Oceanka,
Oceaˆski,
Ocechowa¢,
Ocedzi¢,
Oc´ka¬y,
Ocki104,
Ocembrowa¢, ocembrowanie,

cembrowa¢, cembrowanie,
Ocemgnienie, ob. okomgnienie,
Ocenia¢,
Ocenianie,
Oceni¢,
Ocenienie,
Ocet,
Ocetnica,
Ocetnik,

Ochapia¢ si´.
Och´da∏a¢, ⁄⁄
[II 184] Och´doga,
Och´dóstwo,
Och´do∏enie,
Och´do∏nie,
Och´doØnoµ¢
Och´do∏ny
Och´doØy¢,
Oche¬zna¢
Ochla¢ si´
Och¬adza¢,
Och¬asta¢,
Ochlica,
Ochlicz105,
Ochlnå¢,
Och¬oda,
Och¬odny,
Och¬odzenie,
Och¬odzi¢,
Och¬odziciel,
Och¬onåc,
Och¬osta¢,
Ochludnie,
Ochmieli¢,
Ochmistrz,
Ochmistrzostwo,
Ochmistrzowa¢,
Ochmistrzowanie, ⁄⁄
[II 185] Ochmistrzowski,
Ochmistrzyni,
Ochmur∏y¢,
Ochoci¢, ochoci¢ si´,
Ochoczo,
Ochoczoµ¢,
Ochoczowa¢,
Ochoczy,
Ochorza¬y,

Ochota,
Ochotka,
Ochotnie,
Ochotnik,
Ochotno, ob. ochoczo,
Ochotnoµ¢,
Ochotny,
Ochotowa¢,
Ochrami¢, ochromi¢.
Ochrania¢,
Ochranianie,
Ochrapie¢,
Ochrapielina,
Ochrapienie106,
Ochrap¬o, ob. ochrzyp¬o.
Ochrap¬y,
Ochromi¢, ⁄⁄
[II 186] Ochromienie,
Ochrona,
Ochroni¢,
Ochroniciel, ka,
Ochronienie
Ochronnie,
Ochronny,
Ochropawiec
Ochrosta¢,
Ochrzci¢,
Ochrzypie¢,
Ochrzyp¬o,
Ochrzyp¬oµ¢,
Ochrzyp¬y,
Ochucha¢,
Ochud¬y,
Ochudnå¢,
Ochwaca¢,
Ochwaci¢,
Ochwacony,
Ochwat,

Ochwatny,
Ochwia¢,
Ochwosta¢,
Ochybia¢,
Ochybnie, ⁄⁄
[II 187]107 Ochybnoµ¢,
Ochybny,
Ochyda, ochydnie, ochydza¢,
Ochyla¢,
Ochynå¢,
Ochynå¢ si´,
Ociå¢, ocina¢,
Ociåga¢,
Ociåza¢, ob. obciåØa¢.
Ociec, ob. ojciec,
Ocie¢, ocieknå¢,
Ociekanie,
Ocieklina,
Ociek¬y,
Ocieknå¢, ob ocie¢.
Ocieli¢ si´,
Ociemnia¬y,
Ociemnie¢,
Ociemni¢,
Oienia¢108,
Ocienia¬y,
Ocieni¢,
Ocienienie,
Ocieniony,
Ociepla¢,

103  Prad. raßyti Oz, bet ißtaisyta.
104  S. Ropel. Ocel.
105  Prad. raßyti Oh(?), bet ißtaisyta.
106  Tais. iß Ochrapiennie.
107  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 9 — tai lanko numeris.

108  S. Ropel. Ocienia¢.
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Ociepla¬y, ⁄⁄
[II 188] Ocieni¢109,
Ocienienie,
Ocieniony,
Ociepla¢,
Ociepla¬y,
Ociepli¢, ociepli¢ si´,
Ociera¢,
Ocieranie,
Ocierki, ob. opi¬ki,
Ociernia¢
Ociesa¢,
Oci´ty
Oci´tnie110, ob. upornie,
Oci´toµ¢111, ob. upor.
Oci´tny, ob uparty,
Oci´∏a¢,
Oci´Øale,
Oci´∏a¬oµ¢,
Oci´za¬y,
Oci´Øe¢,
Ocina¢,
Ocinek,
Ocio,
Ociosa¢,
Ocisk, ob. sedno,
Ociska¢,
Ocisza¢, ⁄⁄
[II 189] Ociszanie,
Ocknå¢ si´, ocyka¢
Ocknienie,
Ocma,
Ocmi¢,
Ocoka¢, oczoka¢,
Ocoka¬y, oczoka¬y,
Ocokanie,
Octarka,
Octarnia,

Octarz,
Octowany,
Octówka,
Octownik,
Octowy,
Ocuca¢,
Ocucenie si´,
Ocuci¢, ocuci¢ si´,
Ocukrowa¢,
Ocwiczy¢,
Ocygani¢,
Ocyrklowa¢,
Ocz,
Ocz, zamiast, oczu,
Oczapi¢,
Oczarowa¢,
Oczarowanie, ⁄⁄
[II 190] Oczarowany,
Oczas,
Oczasty,
Oczczony,
Oczekiwa¢,
Oczekiwanie,
Oczembrowanie, ob. ocembro-

wanie,
Oczepi¢,
Oczepliny112,
Oczernia¢
Oczernia¬y,
Oczernianie,
Oczerni¢,
Oczernie¢,
Oczernienie,
Oczerstwia¢,
Oczerstwie¢,
Oczerstwienie,
Oczerwie¢,
Oczerwieni¢,

Ocz´ta,
Oczko,
Oczkowa¢,
Oczkowanie,
Oczkowaty,
Oczkowe,
Ocz¬owieczenie, ob, wcielenie, ⁄⁄
[II 191] Ocz¬owieczony, ob. wie-

lony113,
Ocz¬owieczy¢,
Ocz¬owieczy¢ si´,
Ocznie,
Oczny,
Oczochra¢,
Oczoka¢, ob. ocoka¢,
Oczy, pl. od oko,
Oczy¢,
Oczyµcia¢,
Oczyscialnia,
Oczyscialny,
Oczyµci¢,
Oczysciciel, ka
Oczyµcienie,
Oczysko,
Oczyska114,
Oczysty, ob. oczasty,
Oczyszcza¢,
Oczyszczanie,
Oczyszczenie, oczyszczenie si´

ob. oczyszczanie,
Oczyta¢,
Oczytanie,
Oczytany,
Oczywiscie,
Oczywisko,
Oczywistoµ¢,
Oczywisty, ⁄⁄
[II 192] Od, ode, nu,

Oda, rauda,
Odå¢ ob. odyma¢.
Odal115,
Odalny,
Odarcie,
Odarni¢,
Odartki,
Odartus, ob. obdartus
Odarty,
Odba¢ si´,
Odbada¢,
Odbawi¢,
Odbecze¢,
Odbi¢,
Odbicie,
Odbiedz, odbieØe¢,
Odbieganie,
Odbieglec.
Odbieg¬y,
Odbiera¢,
Odbieranie, odebranie,

109  Tai, kad S. Dauk. iß naujo paraß∂
Ocieni¢ ir keturias tolesnes vokabulas,
rodo, jog jis neapsiΩi∆r∂j´s ∂m∂ nuraßin∂ti
tå paçiå skilt^ iß S. Ropel. maΩojo formato
leidimo teksto (p. 1240, 2-åjå skilt^).

110  Tais. iß Oci´tnik. Íi bei dvi tolesn∂s
vokabulos ir S. Ropel. pateiktos ne pagal
ab∂c∂l´.

111  S. Ropel. Oci´tnoµ¢.
112  Iß  tikr¨j¨  paraßyta  Oczepliwy,  bet

virß gal∆n∂s smulkiai priraßyta ny. S. Ro-
pel. ßioje vietoje yra Oczepiny.

113  S. Ropel. Wcielony.
114  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Oczyska çia pateiktas prie vokabulos
Oczysko kaip daugiskaita.

115  Buvo paraßyta su ¬, bet ^striΩasis br∆-
kßnelis nubrauktas.
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Obieracz116,
Odbieralny,
OdbieØa¬y, odbieØany, ob. od-

bieg¬y.
OdbieØenie
Odbijac, ob. odbi¢.
Odbijacz, ⁄⁄
[II 193] Odbijak,
Odbitka,
Odbitny,
Odbity,
Odb¬åka¢,
OdbliØa¢,
Odbola¬y,
Odbole¢,
Odborny,
Odboµ¢,
Odbroni¢,
Odbronowa¢,
Odbrz´ka¢,
Odbrzmie¢,
Odbrzmienie,
Odbudowa¢, atstrunyti,
Odbudowanie, atstrunijimas.
Odby¢,
Odbycie, odbywanie,
Odbyt,
Odbytnoµ¢,
Odbytny,
Odbytowy,
Odbywa¢,
Odca¬owa¢ si´,
Odcedza¢, odcedzi¢,
Odcedzanie, odcedzenie,
Odcedzi¢, odczedza¢, ⁄⁄
[II 194] Odcerklowa¢,
Odcharchanie,
Odcharchnå¢,

Odcharkiwa¢117

Odcharchnienie,
Odcharkiwa¢,
Odchciewa¢, si´, ob. odechcie¢,

si´,
Odch´ca¢,
Odch´canie,
Odch´doØy¢,
Odche¬zna¢118, odche¬zna¢ si´,
Odch¬an, ob. otch¬aˆ.
Odchod,
Odchodz´119,
Odchodowa,
Odchodzenie120, ob. odejµcie.
Odchodzi¢ ob. odejµ¢,
Odchorowa¢,
Odchowa¢,
Odchowa¬y,
Odchrzci¢,
Odchrzci¢ si´,
Odchwala¢,
Odchwali¢ si´,
Odchwyci¢ ‹si´›,
Odchyla¢,
Odchylisko,
Odchylny, ⁄⁄
[II 195] Odciå¢, odcina¢,
Odciågac121, odciågnå¢,
Odciåganie,
OdciåØny,
Odcie¢, odcieka¢,
Odci´cie,
Odciek,
Odcieka¢, ob. odcie¢.
Odciera¢
Odcierpie¢,
Odcierpienie,
Odcieszy¢ si´,

Odci´ty,
Odcimia¢,
Odcina¢, odcinanie,
Odcinek,
Odcisk,
Odciska¢,
Odciskanie,
Odcisnå¢,
Odcumowa¢,
Odcyka¢ si´, ob. ochnå¢ si´122,
Odcyrklowa¢
Odczarowa¢,
Odczarowanie,
Odczepia¢,
Odcz´stowa¢,
Odczopowa¢, ⁄⁄
[II 196] Odczosnå¢,
Odczynia¢, ob odczarowa¢,
Odczynszowa¢,
Odczyta¢,
Odczyta¢ si´,
Odczytanie,
Odczytywa¢, ob. odczyta¢,
Odczytywanie,
Odda¢,
Oddaja¢, ob. oddoi¢,
Oddal,
Oddala¢,
Oddalanie123,
Oddalca,
Oddalenie,
Oddali¢,
Oddalony,
Oddanie,
Oddany,
Oddarcie,
Oddarowa¢,
Oddarowany,
Oddarunek,

Oddatny,
Oddawa¢,
Oddawanie,
Oddawacz124,
Oddawca,
Odda∏, ⁄⁄
[II 197] Oddech,
Oddechowy,
Odd¬uba¢,
Odd¬u∏a¢125,
Odd¬uØa¢126,
Oddmuchnå¢,
Oddoi¢,
Oddrapa¢,
Oddr´twie¢127,
Oddr´twienie,
OddroØe,
OddroØy¢,
Oddrukowa¢,
Oddycha¢,

116  S. Ropel. Odbieracz. Íi bei tolesn∂ vo-
kabulos ir S. Ropel. pateiktos ne pagal
ab∂c∂l´.

117  Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-
toje n∂ra, o Ω. Odcharkiwa¢ çia pateiktas
prie vokabulos Odcharchnå¢.

118  Tais. iß Odche¬znå¢.
119  Ètrp. d. S. Ropel. Odchodcz´, ´cia.
120  Virß pirmosios e nubrauktas taßkelis

(buvo prad. raßyti Odchodzi(?), bet ißtai-
syta).

121 Iß tikr¨j¨ paraßyta Odciågnå¢, bet
virßuj po Odciåg smulkiau priraßyta ac.

122  S. Ropel. Ocknå¢ si´.
123  Tais. iß Oddalenie.
124  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
125  Tais. iß Odd¬uba¢.
126  Antrå k. paraßyta ta pati vokabula.
127  Tais. iß Oddr´twia¢.
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Oddychalny,
Oddychanie,
Oddysze¢, ob. odetchnå¢128,
Oddzia¬,
Oddzia¬a¢, oddzia¬ywa¢,
Oddzialanie, oddzia¬ywanie,
Oddziedziczenie, oddziedziczy¢.

ob. wydziedziczenie, wydzie-
dziczy¢.

Oddziela¢,
Oddzia¬acz,
Oddzielanie, oddzielenie,
Oddzieli¢129, oddzieli¢ si´,
Oddzielenie130, ⁄⁄
[II 198] Oddzielnoµ¢,
Oddzielny,
Oddziera¢,
Oddzieranie, oddarcie,
Oddzierzgnå¢,
Oddziwowa¢ si´,
Oddzwi´cze¢131, oddzwi´czy¢,
Oddzwi´k,
Oddzwoni¢,
Ode, ob. od.
Odebra¢, odebranie, ob. odbiera¢,

odbieranie,
Odechcie¢ si´,
Od´cie,
Odecli¢, odecli¢ si´,
Odeczci¢, za odczyta¢132,
Odeczci¢, ob. hanbi¢,
Odedrwi¢,
Odedrze¢, ob, oddziera¢.
Odegra¢, odegrywa¢,
Odegra¢ si´,
Odegrzmie¢,
Odejmowa¢,
Odejmowanie,

Odejµ¢,
Odejµcie,
Odelga,
Odelgnå¢,
Odelgnå¢, ⁄⁄
[II 199] OdelØenie,
OdelØy¢,
OdelØy¢,
OdelØycki,
Odemnie,
Odemknåc, ob. odmyka¢.
Odemsta,
Odepchnå¢, ob. odpycha¢,
Odeprza¢133, odeprze¢134,
Odeprze¢,
Odepta¢,
Oderwa,
Oderwa¢,
Oderwanie,
Oderwanie,
Oderwanie¢, ob. odszczepie-

niec135,
Oderwisko,
Oderznåc,
Odeschnå¢, ob. odsycha¢.
Odeµcie, ob. odejscie,
Odes¬a¢, odes¬anie,
Odespa¢, odspa¢,
Odespód,
Odessa¢,
Odetchnå¢
Odetnienie136,
Odetchu, ob. odech,
Odetka¢, ob. odtyka¢.
Od´toµ¢, ⁄⁄
[II 200] Odetrze¢,
Od´ty,
Odewrze¢,

Odewrze¢,
Odewstac, odestawa¢,
OdeØdzy¢,
Odezwa,
Odezwa¢ si´, ob. odzywa¢ si´,
Odfarbowa¢,
Odformowa¢,
Odformowanie,
Odfuknå¢,
Odgada¢, odgadywa¢,
Odgadnåc,
Odgadnienie, odgadywanie,
Odgadza¢ si´,
Odgaja¢,
Odgania¢,
Odgarnåc,
Odgina¢, odgiå¢
Odg¬asza¢,
Odg¬os,
Odg¬osi¢,
Odg¬osny,
Odgniata¢, odgnieµ¢,
Odgni¢,
Odgnicie,
Odgnieµ¢,
Odgniata¢137, ⁄⁄
[II 201] Odgniewa¢ si´,
Odgniotek,
Odgnoi¢,
Odgodzi¢, si´,
Odgórny,
Odgorze¢
Odgoµci¢ si´,
Odgotowa¢,
Odgrabi¢
Odgradza¢,
Odgramia¢, ob. odgromi¢,
Odgrana,

Odgranicza¢, odgraniczy¢,
Odgraniczenie,
Odgra∏a¢,
OdgraØanie si´,
Odgrodzenie,
Odgrodzi¢, ob. odgradza¢,
Odgrom,
Odgromi¢,
OdgroØenie si´,
Odgrozi¢ si´, ob. odgra∏a¢,
Odgryza¢
Odgryza¢ si´,
Odgryzek, ob. ugryzek,
Odgrza¢, odgrzewa¢,
Odgrzanie, odgrzewanie, ⁄⁄
[II 202] Odgrzeba¢, odgrzeµ¢,
Odgrzewa¢, ob. odgrza¢138,
Odgurtowa¢,
OdgwaØdza¢
Odgwozdzi¢,
Odhaczy¢,
Odjåc, ob, odejmowa¢.
Odjacha¢,
Odjada¢, ob. odjeµ¢,
Odjarzmi¢,

128  Prad. raßyti odetn, bet ißtaisyta.
129  Pirmoji d ^trp.
130  S. Ropel. Oddzielnie.
131  Prad. raßyti Oddzi, bet ißtaisyta.
132  Prad. raßyti ot(?), bet ißtaisyta.
133  Tais. iß Odeprze¢.
134  Û. taisytas.
135  Virß galin∂s c nubrauktas diakriti-

kas (buvo ¢).
136  S. Ropel. Odetchnienie.
137   Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-

toje n∂ra, o Ω. Odgniata¢ çia pateiktas prie
vokabulos Odgnieµ¢.

138  Tais. iß odgrze¢.
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Odjarzmienie,
Odjåtek,
Odjazd,
Odjazdowy,
Odjecha¢,
Odjechanie,
Oj´cie139,
Odj´k,
Odjemek140,
Odjemny,
Odejµ¢141,
Odj´ty, ob. odejmowa¢
Odj´zdne,
Odjezdny,
Odiska¢, odiskiwa¢,
Odistacza¢, odistoczy¢142,
Odistocznie,
Odistoczy¢, odistoczy¢ si´, ⁄⁄
[II 203] Odkåd,
OdkadØe,
2 Odkajdani¢,
1 Odkadzi¢,
Odkapa¢,
Odkapturzy¢,
Odkaraska¢ si´,
Odkarmi¢,
Odkasa¢,
Odkåsa¢,
Odkaszlnåc,
Odkaz,
Odkaza¢,
Odkazanie,
Odkazanie si´,
Odkazka,
Odkazywa¢,
Odkazywanie,
Odkazyciel143,
Odkazycielka,

Odkichnåc,
Odkinåc,
Odkinå¢ si´,
Odkipie¢,
Odkisa¢,
Odkisnåc,
Odkiwnåc,
Odk¬ad,
Odk¬ada¢, ⁄⁄
[II 204] Odk¬adacz,
Odk¬adnienie144, od¬o∏enie,
Odk¬adnica,
Odk¬adny,
Odk¬ania¢,
Odklarowa¢,
Odklarowanie,
Odkl´cie, ob. odklinanie,
Odkleja¢,
Odklejanie, odklejenie,
Odklepa¢,
Odklepanie,
Odklina¢,
Odklinanie, odkl´cie,
Odk¬o¢,
Odk¬on,
Odk¬oni¢ si´, ob. odklania¢.
Odkopa¢, odkopywa¢,
Odkopanie, odkopywanie,
Odkosi¢,
Odkowa¢, ob. rzeza¢145

Odkracza¢,
Odkraja¢,
Odkrajki146,
Odkrapia¢,
Odkraµ¢, ob. odkrada¢
Odkrawa¢, odkraja¢,
Odkr´ca¢147,
Odkr´canie, odkr´cenie148,

Odkr´ci¢, odkr´ci¢ si´. ⁄⁄
[II 205] Odkr´cony,
Odkresla¢,
Odkreslenie,
Odkresli¢,
Odkroczy¢, odkracza¢,
Odkroi¢, odkrawa¢,
Odkropi¢, odkrapia¢,
Odkry¢, odkrywa¢,
Odkrycie, odkryto,
Odkrycie, odkrywanie,
Odkryto ob. odkrycie,
Odkrytoµ¢,
Odkryty,
Odkrywacz,
Odkrzåknåc,
Odkrzyka¢,
Odkrzywdza¢,
Odkrzywia¢,
Odksi´∏a¢, odsi´∏y¢,
Odksi´∏y¢ si´,
Odku¢,
Odkulbacza¢,
Odkulbaczy¢,
Odkup,
Odkupczy,
Odkupi¢,
Odkupicielka,
Odkupienie,
Odkupiny,
Odkupny, ⁄⁄
[II 206] Odkupywanie,
Odkurzy¢,
Odkwasi¢,
Odkwaszenie
Odkwita¢,
Odkwitanie, odkwitnienie,
Odkwitowa¢,

Odla¢, ob. odlewa¢,
Od¬åcza¢, od¬åczy¢149,
Od¬åczalny,
Od¬åcznie,
Od¬åcznoµ¢,
Od¬åczny,
Od¬åczanie150, od¬åczenie,
Od¬aja¢,
Od¬ajanie,
Od¬am,
2 Od¬amanie,
1 Od¬ama¢,
Od¬amek, od¬omek,
Odlata¢,
Od¬aØi¢151

Odleca¢, odleci¢,
Odlecie¢,
Odledz, odleze¢,
Odlegle, odleg¬o, ⁄⁄
[II 207] Odleg¬oµ¢,
Odleg¬y,

139  S. Ropel. Odj´cie.
140  Prad. raßyti ob, bet ißtaisyta.
141  S. Ropel. Odjeµ¢.
142  Prad. raßyti odistot(?), bet ißtaisyta.
143  Íi bei tolesn∂ vokabulos ir S. Ropel.

pateiktos ne pagal ab∂c∂l´. S. Ropel. jos
atitinkamai paraßytos Odkaziciel ir Odka-
zicielka.

144  S. Ropel. Odk¬adanie.
145  Û. galas taisytas.
146  Tais. iß Odkrajka.
147  Tais. iß Odkr´ci¢.
148  Tais. iß odkr´cic.
149  Iß  tikr¨j¨  paraßyta  Od¬åczy¢, od¬å-

cza¢, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti
skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.

150  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne
pagal ab∂c∂l´.

151  Tais. iß Od¬aØa¢.
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Odlepia¢,
Odlew,
Odlew,
Odlewa¢,
Odlewacz,
Odlewanie, odlanie,
Odlewany,
Odlewisko,
Odleza¬ka,
Odleza¬y,
OdleØ¢ ob. od¬azi¢,
Odle∏e¢,
Odlicza¢,
Odliczenie,
Odliczy¢,
Odliga,
Odwil∏,
Odlipa¢, odlipnå¢,
Odliza¢,
Od¬og,
Od¬ogowa¢,
Od¬ogowanie,
Od¬ogowy,
Od¬om, ⁄⁄
[II 208] Odlosowa¢,
Odlosowanie,
Odlot,
Od¬oØenie,
Od¬oØy¢,
Od¬oØysko,
Od¬uba¢,
Odludek152, wienbuwis153

Odludka,
Odludkowstwa,
Odludnia,
Odludnie, ob. samotnie,
Odludnoµ¢,
Odludny, ob. samotny,

Od¬udza¢,
Od¬upa¢,
Od¬upek,
Od¬uszcza¢
Odlutowa¢,
Odlutowa¢ si´,
Od¬u∏a¢,
Od¬u∏a¢ ob. obdlu∏a¢,
Odmach,
Odmachnå¢
Odmaka¢, odmoknå¢
Odmalowa¢,
Odmalowanie, ⁄⁄
[II 209] Odmamia¢, ob. od¬udza¢,
Odmamiciel,
Odmarszcza¢, odmarszczy¢,
Odmarza¢,
Odmawia¢,
Odmawianie,
Odmaza¢,
Odm´t,
Odmia¬,
Odmiana,
Odmianiec, ob. odmieni¢.
Odmiar, ob. nagroda.
Odmiara,
Odmiata¢,
Odmiecenie,
Odmi´cz, ob. odwil∏.
Odmi´ka¢154, odmi´knåc.
Odmi´kanie,
Odmi´kcza¢
Odmi´kczanie155, odmi´kczenie,
Odmi´kczy¢156,
Odmi´knå¢,
Odmienia¢, odmieni¢,
Odmieniacz
Odmienialny,

Odmienianie, odmienienie, ⁄⁄
[II 210] Odmieni¢, odmienia¢,
Odmieniec, ob. zmiennik,
Odmiennoµ¢,
Odmienny,
Odmierza¢,
Odmierzenie,
Odmierzony,
Odmieµ¢, ob. odmiata¢,
Odmieszka¢,
Odmig´ra,
Odmi¬owa¢,
Odmiot,
Odm¬adza¢,
Odm¬adza¢ si´,
Odm¬adzanie,
Odmle¢
Odm¬óci¢,
Odm¬odek,
Odm¬odnia¬y,
Odm¬odnie¢,
Odm¬odnienie,
Odm¬odzenie, odm¬odzi¢,
Odm¬odziciel,
Odmoczy¢,
Odmodli¢,
Odmoknåc, odmaka¢
Odmorski, ⁄⁄
[II 211]157 Odmorze,
Odmota¢,
Odmowa,
Odmówi¢, odmówienie,
Odmównie,
Odmowny,
Odmra∏a¢,
Odmro∏enie,
OdmroØony,
Odmruga¢,

Odmruka¢,
Odmuchnåc,
Odmurowa¢,
Odmy¢,
Odmyci¢, odmyci¢ si´,
Odmycie,
Odmyka¢,
Odmykanie, odemknienie, odem-

kni´cie,
Odmysli¢,
Odmywa¢,
Odnasza¢,
Odnawia¢,
Odnawiacz, odnowiciel,
Odnawianie, odnowienie,
Odnawiedza¢,
Odn´ca¢,
Odnie¢, odniewa¢,
Odnieµ¢, ⁄⁄
[II 212] Odnios¬os¢, ob. stosu-

nek., odniesienie,
Odnios¬y,
Odnitowa¢,
Odnoga,
Odnosi¢, odnasza¢,
Odnosiciel, ka,
Odnosnie,
Odnosny,
Odnoszenie

152  Tais. iß Od¬ubek.
153  Û. wienbuwis prir. pießtuku, rodos,

ne paties S. Dauk. ranka.
154  Tais. iß Odmi´knå¢.
155  Ètrp. k.
156  Ètrp. k.
157  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 10 — tai lanko numeris.
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Odnowa,
Odnowi¢,
Odnowiciel, ka,
Odnowienie,
OdnoØka,
OdnoØysta,
Ododzia¢,
Odonåd, ob. onåd.
Odor,
Odora¢,
Odosobnia¢,
Odosobni¢,
Odosobnienie,
Odosobniony,
Odpad, odpadek,
Odpada¢,
Odpadanie, odpadnienie,
Odpad¬y,
Odpaja¢, ⁄⁄
[II 213] Odpaja¢, odpoi¢,
Odpakowa¢,
Odpakowanie,
Odpa¬a¢,
Odpara¢, odpru¢,
Odparty,
Odparza¢, oparza¢,
Odparzelizna,
Odpasa¢, odpasywa¢,
Odpasa¢, odpaµ¢,
Odpaµ¢, odpasdz, odpada¢158,
Odpasywa¢, odpasa¢,
Odp´dza¢,
Odp´dzanie, odp´dzenie,
Odp´ta¢,
Odp´tla¢, ob. odmota¢,
Odpiå¢, ob. odpina¢,
Odpi¢, odpija¢,
Odpi´cie, ob. odpinanie,

Odpiecz´towa¢,
Odpiecz´towanie,
Odpienia¢,
Odpieni¢,
Odpiera¢,
Odpi¬ki, ob. opi¬ki,
Odpi¬owa¢,
Odpina¢, odpiå¢, ⁄⁄
[II 214] Odpinanie,
Odpis,
Odpisa¢,
Odpisanie,
Odp¬aca¢,
Odp¬acca159, odp¬aciciel, ka,
Odp¬ajca, ob. odp¬acca,
Odp¬aka¢,
Odp¬asza¢, odp¬oszy¢,
Odp¬at,
Odp¬ata¢, odpleµ¢.
Odp¬ata¢,
Odp¬atno,
Odp¬atny,
Op¬yw160,
Odp¬ynå¢,
Odp¬ynienie,
Odpoczå¢,
Odpocz´ty,
Odpocznienie, odpoczynek,
Odpoczynka,
Odpoczywa¢, ob. odpoczå¢,
Odpoczywanie,
Odpoi¢, ob. odpaja¢,
Odpokutowa¢,
Odpokutowanie, ⁄⁄
[II 215] Odpolerowa¢,
Odpolny,
Odpo¬udnie,
Odpo¬udniowy,

Odpompowa¢,
Odpor,
Odporca,
Odpornie,
Odpornik, ob. odporca,
Odpornoµ¢,
Odporny,
Odpoµci¢,
Odpowiada¢,
Odpowiada¢, odpowiedzi¢,
Odpowiadacz,
Odpowiadanie,
Odpowiedni, ob. opowiedny,
Odpowiednia,
Odpowiednik,
Odpowiednio,
Odpowiednioµ¢, odpowiednoµ¢,
Odpowiedny,
Odpowiedz, opowiedzialnoµ¢,
Odpowiedzenie, ob. odpowia-

danie,
Odpowiedzialnie, ⁄⁄
[II 216] Odpowiedzialnoµ¢,
Odpowiedzialny,
Odpowiedzie¢, ob, odpowiada¢,
Odpozew, odpozwanie,
Odpozwa¢,
Odpozwanie,
Odprasowa¢,
Odprasza¢,
Odpraszanie, odproszenie
Odprawa,
Odprawia¢,
Odprawianie, odprawienie,
Odprawi¢, odprawia¢,
Odprawiciel,
Odprawiny,
Odprawny,

Odprosi¢, ob. odprasza¢,
Odproszenie, ob. odpraszanie,
Odprowadza¢,
Odprowadzi¢,
Odprowadziciel,
Odpru¢, ob. odpara¢,
Odprysnå¢,
Odprzådz, ob. odprz´ga¢,
Odprzåµ¢,
Odprzåta¢, ⁄⁄
[II 217] Odprzåtanie, odprzåt-

nienie,
Odprzeda¢, odprzeda¢161,
Odprzedanie, odprzedawanie,
Odprzedawca,
Odprzeda∏,
Odprz´ga¢,
Odprzysiådz,
Odprzysi´ganie, odprzysi´∏enie,
Odprzysi´∏nik,
Odpusci¢,
Odpusciciel,
Odpust,
Odpustowy,
Odpuszczenie,
Odpycha¢,
Odpychajåcy,
Odpychanie, odepchni´cie,
Odpyta¢,
Odpytywa¢,
Odra,
Odra,
Odråba¢,

158  Û. galas taisytas.
159  Antroji c ^trp.
160  Íi  vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
161  S. Ropel. Odprzedawa¢.
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Odrabia¢,
Odrachowa¢,
Odracza¢,
Odradowa¢ si´,
Odradza¢, ⁄⁄
[II 218] Odradza¢, odrodzi¢162,
Odradzanie, odrodzenie,
Odradzanie, odrodzenie,
Odrany163,
Odrapa¢, odrapywa¢,
Odrapaniec,
Odrapaniny,
Odrapano,
Odrapany,
Odrasta¢,
Odrastanie, odrosnienie,
Odratowa¢,
Odratowanie,
Odraz,
Odraza,
OdraØa¢,
OdraØajåcy,
OdraØanie,
Odrazi¢, ob. odraØa¢,
OdraØka,
OdraØny,
Odr´bnie,
Odr´bny,
Odr´twia¬oµ¢,
Odr´twia¬y,
Odr´twia¢164, ⁄⁄
[II 219] Odr´twie¢,
Odrobek,
Odrobi¢,
Odrobienie, ob. odrabia¢, odra-

bianie,
Odrobina,

Odroczenie, odroczy¢165, ob. od-
raczanie, odracza¢.

Odroda,
Odrodek,
Odrodnie,
Odrodny,
Odrodzenie, ob. odradzanie, od-

radzanie si´,
Odrodzi¢ si´,
Odroi¢, odroi¢ si´,
Odrojenie,
Odrokowa¢, ob. rokowa¢,
Odroµ¢, ob. odrasta¢,
Odrosci¢,
Odrosl, odrostka,
Odros¬y,
Odrasta¢166,
Odrostek, ob. odrosl,
Odrost,
Odró∏nia¢,
Odró∏nianie, odró∏nienie,
Odrozumny,
Odrwi¢, ⁄⁄
[II 220] Odrwiciel167, odrwisz, od-

riswiat168, ob. odrwiciel.
Odrwienie,
Odrwisz, ob. odrwiciel,
Odrwiswiat169, ob. odrwiciel,
Odry¢,
Odrycze¢,
Odryczenie,
Odrykanie,
Odrykiwa¢, odryknå¢, ob. od-

rycze¢.
Odrymowa¢,
Odryna,
Odrysowa¢,
Odrysowanie,

Odrywacz,
Odrywanie, oderwanie,
Odrywek,
Odrzådzi¢,
Odrze¢,
Odrzecznie,
Odrzeczny,
Odrzeka¢,
Odrzuca¢,
Odrzucanie, odrzucenie,
Odrzuciciel170,
Odrzut, odrzucanie,
Odrzutny, ⁄⁄
[II 221] Odrzyga¢,
Odrzyganie,
Odrzyna¢,
Odrzynanie, oderzni´cie,
Odrzynek,
Odrzyskóra,
Odsacza¢,
Odsaczenie,
Odsadni¢, ob. odsedni¢.
Odsadza¢,
Odsådza¢,
Odsadzanie171, odsadzenie,
Odsådzanie, odsådzenie,
Odsadzi¢172, ob. odsadza¢,
Odsadzka, ob. podstawa,
Odsedni¢, odsednia¢,
Odsednienie,
Odse¬a¢, ob. odsy¬a¢,
Odsep, odsepisko,
Odsforowa¢,
Odsforowanie,
Odsia¢, odsiewa¢,
Odsiada¢, odsieµ¢,
Odsiada¢,
Odsiad¬y,

Odsiåµ¢173 ob. odsiada¢, ⁄⁄
[II 222] Odsieµ¢174,
Odsiecz,
Odsieczenie,
Odsiecznik,
Odsieczny,
Odsieka¢,
Odsieµ¢, odsiada¢,
Odsiod¬a¢,
Odskakiwa¢,
Odskakiwanie,
Odskoczenie,
Odskoczy¢, odskakiwa¢,
Odskok,
Odskroba¢,
Odskrobiny,
Odskuba¢,
Odskubnå¢,
Os¬adza¢, os¬odzi¢,175

Ods¬ania¢,
Ods¬anianie, odslonienie,

162  Antroji d ^trp.
163  Prad. raßyti Odry, bet ißtaisyta.
164  Íi  vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
165  Û. taisytas.
166   Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-

toje n∂ra, o Ω. Odrasta¢ çia pateiktas prie
vokabulos Odros¬y.

167  Ètrp. r.
168  Ètrp. s. S. Ropel. Odrwiµwiat.
169  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
170  Û. taisytas.
171  Tais. iß Odsådzanie.
172  Tais. iß Odsådzi¢.
173  Ètrp. µ.
174  S. Ropel. Odsiec, siek¬.
175  S. Ropel. Ods¬adza¢, a¬, a, v. intr. imp.

Ods¬odzi¢.
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Ods¬awi¢ si´,
Ods¬ona,
Ods¬oni¢, ods¬onienie, ob.176 od-

s¬ania¢, ods¬anianie.
Ods¬ucha¢,
Ods¬uga,
Ods¬ugiwa¢, ⁄⁄
[II 223] Ods¬ugiwanie, ods¬uØe-

nie,
Ods¬uØy¢, ob. ods¬ugiwa¢,
Odsmarowa¢,
Odsmia¢,
Odsmiech,
Odsnowa¢,
Odspa¢,
Odspiew,
Odspiewa¢, odspiewywa¢,
Odspod, odespód,
Odspodek, ob. spod,
Odspowiada¢ si´,
Odsredni,
Odsrodkowy,
Odsrodop´dy, ob. odsredni,
Odsrubowa¢,
Odsrzedni,
Odssa¢, odsa¢,
Odsta¢, ob. odstawa¢.
Odsta¢ si´,
Odstanie, ob. odståpienie,
Odstanowi¢,
Odstanowienie,
Odståpi¢, ob. odst´powa¢,
Odståpienie,
Odstawa¢, ⁄⁄
[II 224] Odstawanie,
Odstawia¢,
Odstawka,
Odstawny,

Odst´p,
Odst´pca,
Odst´pne,
Odst´pnik, ob. odst´pca.
Odst´pny,
Odst´powa¢,
Odst´powanie,
Odst´pstwo,
Odsterknåc, ob. odstrycha¢,
Odstrada¢,
Odstraja¢, ob. odstroi¢,
Odstrasza¢,
Odstraszenie
Odstraszy¢, ob. odstrasza¢,
Odstr´cza¢,
Odstr´czenie,
Odstr´czy¢
Odstroi¢, odstraja¢.
Odstrojenie177,
Odstronny,
Odstruga¢,
OdstruØki pl. ob. struØyny. ⁄⁄
[II 225] Odstrychnå¢,
Odstrychnie,
Odstrzela¢,
Odstrzydz,
OdstrzyØki,
Odstudzi¢, ob. odstudza¢,
Odstyrowa¢, ob. odbi¢,
Odsu¢, ob. odsypa¢,
Odsunå¢, ob. odsuwa¢,
Odsuni´cie, odsunienie,
Odsurowi¢,
Odsurowiec
Odsuszy¢
Odsuwa¢,
Odsuwalny,
Odsuwanie, odsuni´cie,

Odswaja¢, ob. odswoi¢,
Odswieci¢,
Odswi´ca¢178,
Odswi´cenie,
Odswi´ci¢, ob. odswi´ca¢,
Odswiegota¢, odswiekota¢,
Odswi´tnie,
Odswi´tny,
Odswie∏a¢,
Odswoi¢, odswaja¢,
Odsworowa¢, ob. odsforowa¢. ⁄⁄
[II 226] Odsy¬a¢, odse¬a¢,
Odsy¬acz,
Odsy¬anie, odes¬anie,
Odsypa¢, odsypywa¢,
Odszachrowa¢,
Odszale¢179

Odszancowa¢ si´,
Odszczeka¢,
Odszczep, odszczepek,
Odszczepa¢,
Odszczepek, ob. odszczep.
Odszczepia¢, odszczepi¢,
Odszczepienie,
Odszczepieniec,
Odszczepieˆski,
Odszczepieˆstwo,
Odszczyknå¢,
Odszed¬szy,
Odszemra¢,
Odszlachoci¢180,
Odszlamowa¢,
Odszlifowa¢,
Odsznurowa¢,
Odszorowa¢,
Odszpuntowa¢,
Odszpuntowanie,
Oddszrubowa¢181, ⁄⁄

[II 229182] Odszturchnå¢, ob. od183

Odsztychnå¢,
Odszuka¢,
Odszukanie,
Odszumowa¢,
Odszumowanie,
Odszurowa¢, ob. odszorowa¢
Odszybowa¢,
Odszy¢,
Odszydza¢,
Odszydzi¢,
Odtacza¢, ob. odtoczy¢,
Odtåd,
Odtaja¢, odtaje¢.
Odtancowa¢,
Odtapia¢, ob. odtopi¢,
Odtargnåc,
Odwróci¢184,
Odtargowa¢,
Odtasmowa¢,

176  Ètrp. ob.
177  Tais. iß Odstroienie.
178  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
179  Tais. iß Odszala¢.
180  Tais. iß Odszlachowa¢. S. Ropel. Od-

szlachci¢.
181   Prad. raßyti Ods, bet ißtaisyta. S. Ro-

pel. Odszrubowa¢.
182  Numeruotojas po 226 psl. per klaidå

paΩym∂jo tolesn^j^ puslap^ 229, vadinasi,
antrojo DLL tomo rankraßtyje iß viso n∂ra
227—228 skaiçiais paΩym∂t¨ puslapi¨.

183  Buvo paraßyta odszrubowa¢, bet ßis
Ωodis nuvalytas, t. y. nubrauktas, paliktas
tik prießd∂lis.

184   Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-
toje n∂ra, o Ω. Odwróci¢ çia pateiktas prie
vokabulos Odtargnå¢.
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Odtå∏y¢,
Odt¬oczy¢,
Odt¬u¢,
Odtoczy¢,
Odtopi¢,
Odtopnåc,
Odtråca¢,
Odtråcenie, ⁄⁄
[II 230] Odtr´t,
Odtrzåµ¢,
Odtworzy¢, ob. otworzy¢,
Odtychmiast,
Odtyka¢, ob. odetka¢,
Oduchowni¢,
Oducie¢,
Oduczy¢185, ob. oducza¢,
Oduka¬y,
Odumiera¢,
Odumrze¢186, odumrze¢,
Odumar¬y187,
Odumarszczyzna,
Odumorek,
Odumrze¢, ob. odumiera¢,
Odurza¢,
Odurzajåcy,
Odurza¬y,
Odurze¢,
Odurzenie,
Odurzony,
Oduzdne,
Odwabia¢,
Odwabianie, odwabienie,
Odwabiciel, ka,
Odwach.
Odwada, ⁄⁄
[II 231] Odwadza¢, odwadzi¢,
Odwaga,
Odwala¢,

Odwalina,
Odwarknåc,
Odwarza¢, odwarzy¢,
OdwaØa¢,
OdwaØanie, odwa∏enie,
Odwaznie,
Odwaznis,
OdwaØny,
OdwaØy¢, ob. odwaØa¢,
Odwdzi´cza¢,
Odwdzi´czy¢188,
Odwdzi´cza¢ si´, odwdzi´czy¢

si´,
Odwdzi´czanie, odwdzi´czenie,
Odwdzi´czy¢, ob. odwdzi´cza¢,
Odwecowa¢,
Odwet,
Odwetowa¢,
Odwetowanie,
Odwetowany.
Odwia¢, ob. odwiewa¢,
Odwiadki, odwiedki, ob. odwie-

dziny.
Odwiåza¢, ob. odwiåzywa¢189,
Odwiåzanie,
Odwiåzywa¢, odwiåza¢, ⁄⁄
[II 232] Odwiåzywanie, ob. od-

wiåzanie190,
Odwi¢, odwicie, ob. odwija¢, od-

wijanie,
Odwidza¢, ob. odwiedza¢,
Odwieczerz, odwieczerze,
Odwieczór,
Odwieczorny,
Odwiecznie191,
Odwiecznoµ¢,
Odwieczny,
Odwietki, ob. odwiatki,192

Odwiedza¢, odwiedzi¢,
Odwiedzanie, odwiedzenie,
Odwiedziny,
Odwiera¢, odewrze¢, ob. otwie-

ra¢, otworzy¢,
Odwiercenie,
Odwierci¢, odwiertywa¢,
Odwierzga¢,
Odwierzgiwa¢193, odwierzgnå¢,
Odwierzganie, odwierzgiwanie,
Odwieµ¢, ob. odwodzi¢,
Odwiesisty, ob. obwis¬y,
Odwiew,
Odwiewa¢, odwia¢,
Odwie∏¢, ob. odwozi¢,
Odwiezienie,
Odwi´∏ywa¢ ob. obwiåza¢
Odwija¢
Odwijanie, odwini´cie, ⁄⁄
[II 233] Odwik¬a¢,
Odwik¬anie,
Odwilg¬oµ¢,
Odwilg¬y,
Odwilgnå¢, odwilØe¢,
Odwilgotnie¢
OdwilØ,
OdwilØa¢,
OdwilØajåcy,
OdwilØanie, odwilØenie,
OdwilØe¢, ob. odwilgnå¢.
OdwilØenie194, odwilØy¢, ob. od-

wilØanie, odwilØa¢,
Odwinå¢, odwini´ci´, ob. odwi-

ja¢195, odwijanie,
Odwinszowa¢,
Odwis¬o, odwis¬oµ¢, odwis¬y, od-

wisnå¢, ob. obwis¬o,
Obwis¬oµ¢, obwis¬y, obwisnå¢,196

Odwita¢, ob. odwinszowa¢,
Odw¬acza¢, ob. odw¬oczy¢.
Odw¬aczanie197, ob. odwleczenie,

odw¬óczenie, odw¬oka,
Odwle¢, ob. odw¬óczy¢
Odwleczenie,
Odwleka¢, odwlekanie, ob. od-

w¬óczy¢, odw¬oczenie.
Odw¬oczenie,
Odw¬ocznie,
Odw¬ocznoµ¢,
Odw¬oczny,
Odw¬oczy¢, odwleka¢,
Odw¬oczyciel, ⁄⁄
[II 234] Odw¬oka,
Odwód, ob. spust,

185  Tais. iß Oducza¢.
186   Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-

toje n∂ra, o Ω. Odumrze¢ çia pateiktas prie
vokabulos Odumiera¢, su keliais pavyz-
dΩiais.

187  Íi bei tolesn∂ vokabulos ir S. Ropel.
pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.

188   Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-
toje n∂ra, o Ω. Odwdzi´czy¢ bei tolesni
Odwdzi´cza¢ si´, odwdzi´czy¢ si´ çia
pateikti prie vokabulos Odwdzi´cza¢.

189  Virß  z  nubrauktas diakritikas (bu-
vo ∏).

190  Tais. iß odwiåzania.
191  Íi  bei  dvi  tolesn∂s  vokabulos  ir

S. Ropel. pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.
192  S. Ropel. Odwiedki, ob. Odwiadki.
193  Tokios  vokabulos  S.  Ropel.  n∂ra,

Ω-iai Odwierzgiwa¢ bei Odwierzgnå¢ çia
pateikti prie vokabulos Odwierzga¢.

194  Pirmoji i ^trp.
195  Prad. raßyti odj, bet ißtaisyta.
196  S.  Ropel.  Ω-iai  Obwis¬oµ¢, Obwis¬y,

Obwisnå¢ pateikti straipsnyje Odwis¬o.
197  Ètrp. c.
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Odwodny,
Odwodowy,
Odwodzca,
Odwodzenie, odwiedzenie,
Odwodzi¢,
Odwodziciel, ka,
Odwojowa¢,
Odwojowanie,
Odwo¬a¢, ob. odwo¬ywa¢,
Odwo¬alnoµ¢,
Odwo¬alny,
Odwo¬anie,
Odwo¬ujåcy,
Odwo¬ywa¢, odwo¬a¢,
Odwo¬ywanie, odwo¬anie,
Odwo¬ywanie si´, odwo¬anie si´,
Odwóz,
Odwo∏enie,
Odwiezienie198,
Odwozi¢,
Odwózka, ob. odwóz
Odwozowy,
Odwraca¢,
Odwraczacz199, ob. odwróciciel.
Odwracanie, odwrócenie,
Odwrócic, odwrocenie, ⁄⁄
[II 235] Odwróciciel, ka,
Odwrót,
Odwrotnica,
Odwrotnie,
Odwrotny,
Odwrótowy
Odwstawa¢, odstawa¢,
Odwstydzi¢,
Odwzajemnia¢,
Odwzajemnia¢ si´, odwzajem-

ni¢200 si´,201

Odwyka¢202, odwyknå¢,

Odwyk¬oµ¢,
Odwyk¬y,
Odwyknå¢, odwyknienie,
Odyma¢203, odå¢,
Odymia¢,
Odyniec,
OdØå¢,
OdØali¢,
OdØartowa¢,
OdØe, ob. ot, otØe,
OdØeglowa¢,
OdØegna¢, odØegnywa¢,
Od∏egnywa¢,
Od∏enåc, od odegna¢
Od∏enca,
Od∏eni¢ si´,
Odzew, ⁄⁄
[II 236] Odzia¢, odziewa¢,
Odzicza¬y,
Odzicze¢,
Odzi´bia¢
Odzi´bienie, ob, odmroØenie,
Odziecka, odziedza,
Odziedzicza¢,
Odziedziczenie,
Odziedziczy¢,
Odzielenie¢,
Odziemblina,
Odziembnå¢,
Odziemek, ob. odziomek,
Odziemnica, ob. ciasnocha.
Odziemny,
Odzienie,
Odziera¢, odrze¢, ob. obdziera¢,

obedrze¢.
Odzierza¢, odzierØe¢,
Odziewa¢,
Odziewalny,

Odziewanie, odzianie,
Odziewek,
Odziewnå¢
OdzieØ, ob. odzienie,
Odzimny, ob. zimowy.
Odziomek,
Odz¬orzeczy¢, ⁄⁄
[II 237]204 Odznacza¢,
Odznaczenie,
Odznaczy¢, ob. odznacza¢,
Odzow, ob. odzew,
Odzowny,
OdØu¢, odØuwa¢,
OdØwierna, odØwierniczka.
OdØwierne,
OdØwiernia,
Odzwiernictwo,
Odzwiernik,
Odzwierny,
Odzwyczaja¢205, odzwyczai¢,
Odzwyczajanie
OdØy¢,
Odzycie,
Odzyska¢,
Odzyskiwa¢206, ob. odzyska¢.
Odzyskalny,
Odzywa¢ si´, odezwa¢ si´,
OdØywia¢, odzywi¢,
OdØywianie, odØywienie,
OdØywianie si´, odØywienie si´,
OdØywic, ob. odØywia¢.
OdØywienie, ob. odzywianie.
OdØywnoµ¢,
Od∏ywny, ⁄⁄
[II 238] Ofajda¢,
Oferta,
Oferta, ofertoryum.
Ofertowa¢,

Ofiara,
Ofiarka,
Ofiarnicki, ob. ofiarniczy,
Ofiarnictwo,
Ofiarniczy,
Ofiarnik,
Ofiarnikowy,
Ofiarny, ofiarowny,
Ofiarostanowiciel,
Ofiarowa¢,
Ofiarowanie,
Ofiarownica,
Ofiarownicki,
Ofiarownictwo,
Ofiarownik, ob. ofiarnik,
Oficer,
Oficerek,
Oficerka,
Oficerski,
Oficerstwo,

198  Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-
toje n∂ra, o Ω. Odwiezienie çia pateiktas
prie vokabulos OdwoØenie.

199  Tais. iß Odwracza¢. S. Ropel. Odwra-
cacz.

200  Prad. raßyti odz, bet ißtaisyta.
201  S. Ropel. Ω-iai Odwzajemnia¢ si´, Od-

wzajemni¢ si´ pateikti straipsnyje Odwza-
jemnia¢.

202  Íi  bei  trys  tolesn∂s  vokabulos  ir
S. Ropel. pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.

203  Û. daug taisytas.
204  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 11 — tai lanko numeris.

205  Tais. iß Odzwyczai¢.
206  Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-

toje n∂ra, o Ω. Odzyskiwa¢ çia pateiktas
prie vokabulos Odzyska¢. Nuoroda ^ odzys-
ka¢ prikurta paties S. Dauk.
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Oficya¬,
Oficyalista,
Oficyalnie, ob. urz´dowo, ⁄⁄
[II 239] Oficyalny,
Oficyalski,
Oficyalstwo,
Oficyna,
Oficyum,
Oficyusz,
Ofierniczy,
Ofka
Ofnal, ob. hufnal.
Ofuk,
Ofuknå¢,
Ofuknå¢ si´,
Ogada¢, ogadanie
Ogadywa¢,
Ogadywacz,
Ogadywanie, ogadanie,
Ogala¢,
Oga¬aca¢,
Ogaˆ, wilcza, ob. wilcza ogaˆ.
Oganczysty, oganisty,
Oganicznik207, oganiacz,
Ogania¢, ob. otoczy¢,
Oganiacz, ka,
Oganianie,
Oganisty, ob. oganczysty,
Oganka,
Ogar, ogarz, ⁄⁄
[II 240] Ogarcz´, ogarz´,
Ogarek,
Ogarnå¢,
Ogarnianie, ogarnienie,
Ogarnå¢, ob, obj´cie,208

Ogarnywa¢, ogarnå¢,
Ogarz, ogarze, ob. ogar.
Ogarzyca,

Ogarzysko,
Ogasi¢,
Ogdaka¢,
Ogieˆ,
Ogienek,
Ogienny,
Ogier209,
Ogierek210,
Ogierowy,
Oglådac211,
Oglådanie, obejrzenie,
2 Og¬adza¢
1 Og¬ådanie si´
Og¬adza¢,
Og¬adzanie, og¬adzenie.
Og¬adzi¢, ob. og¬adza¢,
Og¬aska¢, og¬askiwa¢,
Og¬askanie,
Og¬askiwa¢, ob. og¬aska¢. ⁄⁄
[II 241] Og¬askiwacz,
Og¬asza¢212,
Og¬aszanie,213

Ogl´d,
Ogl´dne,
Ogl´dnie, ob. przezornie,
Ogl´dnoµ¢, ob. przezornoµ¢,
Ogl´dny, ob. przezorny,
Ogl´dziny,
Og¬oda¢,
Og¬odnie¢,
Og¬odnia¬y214,
Og¬odzenie,
Og¬odzi¢, ob. og¬adza¢,
Og¬os,
Og¬osi¢, ob. og¬asza¢,
Og¬osiciel, ka,
Og¬osny,
Og¬oszenie,

Og¬ow, og¬owia,
Og¬uch,
Og¬uchnå¢,
Og¬uchnienie,
Og¬upie¢,
Og¬usza¢,
Og¬uszenie, ⁄⁄
[II 242] Ogna¢, ob. ogania¢,
Ogni¢,
Ognic,
Ogniczek,
Ognik,
Ogniobojny,
Ogniobronny,
Ogniodajny,
Ogniodrzewny,
Ogniofarby215,
Ogniogory,
Ogniokrusz,
Ogniokszta¬ty, ob. plomienisty,
Ogniomiesz,
Ogniomietny,
Ogniomistrz,
Ogniomo∏ny, ob. ogniow¬adny,
Ognionosny, ognionoszy,
Ogniopalenie,
Ogniopary, ob. ognio∏iejny,
Ognioplynny,
Ogniorody,
Ogniorojny,
Ogniostrzelny,
Ogniowisty,
Ogniow¬adca,
Ogniowladny,
OgniowroØenie, ⁄⁄
[II 243] Ogniowy,
Ognioziejny,
Ognipióro,

Ogniµcie, ognisto,
Ognisko,
Ognisto, ob. ogniµcie.
Ogniskowy216,
Ognistoµ¢,
Ognisty,
Ogniwko, ob. krzesiwko,
Ogniwo,
Ogo¬,
Ogó¬,, ogu¬,
Ogole¢,
Ogolenie,
Ogoli¢, ob. goli¢,
Ogólnik,
Ogólnie¢217,
Ogólnik,
Ogólnoµ¢,
Ogólny,
Ogo¬aca¢218, ogo¬oci¢,
Ogo¬ocenie,
Ogo¬oci¢, ob. oga¬aca¢.

207  S. Ropel. Oganecznik.
208  S. Ropel. Ω-iai Ogarnåc ir Obj´cie ßio-

je vietoje pateikti straipsnyje Ogarnianie.
209  Tais. iß Ogierz.
210  Ètrp. i.
211  Tais. iß Oglådacz.
212  Û. taisytas.
213  Straipsnis  taisytas,  toliau ißskustas

vienas Ωodis.
214  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Og¬odnia¬y çia pateiktas prie vokabulos
Og¬odnie¢.

215  Tais. iß Ogniofarbny.
216  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
217  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
218  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
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Ogo¬ony,
Ogolony,
Ogó¬owo, uzamù, uzdamù219.
Ogo¬owoµ¢, ⁄⁄
[II 244] Ogo¬owy, ob. ogólny,
Ogon,
Ogonak,
Ogonatka,
Ogonaty, ob. ogoniasty,
Ogonek220

Ogoniasty221,
Ogonica,
Ogoniczek,
Ogonkowaty,
Ogonooki, ob. oczasty,
Ogonowy,
Ogora¢, ob. ogorze¢,
Ogórczany,
Ogórczasty,
Ogóreczek,
Ogórecznik,
Ogórek,
Ogórkowy,
Ogórnik,
Ogorza¬oµ¢,
Ogorza¬y,
Ogorze¢,
Ogorzelina, ob. ogorza¬oµ¢,
Ogorzenie,
Ogorzknå¢,
Ogra¢,
Ogradza¢,
Ogranicza¢, ⁄⁄
[II 245] Ograniczajåcy,
Ograniczanie222,
Ograniczenie,
Ogranicznie,
Ograniczny,

Ograniczonoµ¢,
Ograniczony,
Ograniczy¢, ob. ogranicze¢,
Ograszka, ogråszka, ob. ograØka.
OgråØny,
Ogrobli¢,
Ogrod,
Ogrodeczek, ogrodek,
Ogródka, ob. ogroda.
Ogrodkowy,
Ogrodnictwo,
Ogrodniczek, ka,
Ogrodniczy,
Ogrodnik,
Ogrodnikowy,
Ogrodnina, ob. ogrodowina,
Ogrodny,
Ogrodowina,
Ogrodowy,
Ogrodza, ob. ogrodzenie,
Ogrodzenie,
Ogrodzi¢, ob. ogradza¢, ⁄⁄
[II 246] Ogrodzie¢, ob. ogroje¢,
Ogrodzina,
Ogrodzisko,
Ogrodzony,
Ogroje¢,
Ogrom,
Ogrom,
Ogromnie,
Ogromnoµ¢,
Ogromny,
Ogrubie¢,
Ogrubny, ob. przygrubszy,
Ogrudza¢ si´, ob. podbija¢223 si´,
‹Ogrubny, ob. przygrubszy,›
‹Ogrudza¢ si´, o›
Ogrywa¢, ob. ogra¢.

Ogryza¢, okry∏¢,
Ogryzanie,
Ogryzek, pl. ogryzki,
Ogrza¢, ob. ogrzewa¢.
Ogrzanie, ob. ogrzewanie,
Ogrzesza¢, ogrzeszy¢,
Ogrzewa¢, ogrza¢,
Ogrzewanie, ogrzanie,
Ogrzewny,
Ogrzmoci¢, ob. grzmoci¢,
Ogu¬, ogulnie, ⁄⁄
[II 247] Oguzie,
Oh! oj!
Oheblowa¢,
Oheretycze¢,
Oheretyczenie,
Oheretyczy¢,
Oh¬aszenny,
Oho! ho! ho! aa,
Ohuka¢,
Ohyda,
Ohydliwie,
Ohydliwoµ¢, ob. obrzydliwoµ¢,
Ohydliwy,
Ohydnie, ob. haniebnie,
Ohydny,
Ohydza¢,
Ohydzanie,
Ohydzenie,
Ohydzi¢, ob. ohydza¢,
Ohydzony,
Oj, aj.
Ojar∏mi¢
Ojarzmienie,
Ojcie¢, ocie¢,
Ojcobójca,
Ojcobójczy,
Ojcobójczyni, ⁄⁄

[II 248] Ojcobójski, ob. ojcobój-
czy. tiewØudinis224.

Ojcobojstwo,
Ojcomorderca, ob. ojcobojca,

tiewØudis225,
Ojcomorderstwo, ob. ojcobójst-

wo, tiewØudimas226.
Ojcopochodny,
Ojcosieroctwo,
Ojcowstwo227,
Ojcowic228, ojczy¢,
Ojcowizna,
Ojcowski,
Ojcowsko,
Ojcowstwo,
Ojcowy,
Ojczenasz,
Ojczy¢, ob. ojcowi¢,
Ojczym, patiewis229.
Ojczymowy, patiewinis230.
Ojczymski,

219  Û-iai uzamù, uzdamù prir. v∂liau, bly-
ßkesniu raßalu, visai tokiu, kaip ir II 152.

220  Visas ßis straipsnis ^trp.
221  Tais. iß Ogonica.
222  Tais. iß Ograniczenie.
223  Prad. raßyti podj, bet ißtaisyta.
224  Û. tiewØudinis prir. v∂liau, storesne

plunksna.
225  Û.  tiewØudis  prir. v∂liau, storesne

plunksna.
226  Û. tiewØudimas prir. v∂liau, storesne

plunksna.
227  S. Ropel. Ojcostwo.
228  Virß antrosios c nubrauktas diakri-

tikas (buvo ¢).
229  Û.  patiewis  prir.  v∂liau, storesne

plunksna.
230  Û. patiewinis  prir. v∂liau, storesne

plunksna.
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Ojczymstwo,
Ojczystoµ¢, tiewumas231.
Ojczysty, tiewinis232.
Ojczyzna, tiewajne233.
Ojuczy¢,
Oka, ob. oko,
Okadza¢, okadzi¢,
Okadzanie,
Okadzi¢, ob. okadza¢,
Okagaˆczy¢, ⁄⁄
[II 249] Okaj,
Okala¢, nustypti234.
Okaleczenie, paØejdimas235.
Okaleczy¢, paØejsti236,
Okamgnienie, akimoie237.
Okamia¬oµ¢, okamienia¬oµ¢,
Okamia¬y,
Okamie¢, okamienie¢,
Okap,
Okapa¢,
Okåpa¢,
Okap¬óni¢, ob. kap¬oni¢,
Okapturzy¢, ob. kapturzy¢,
Okara,
Okarmi¢, apipenieti238.
Okåsa¢, ob. ok´sywa¢, apkan-

dyti239.
Okaz,
Okaza¢, ob. okazywa¢,
Okazale, iszkilmingaj240

Okaza¬oµ¢, iszkilme241

Okaza¬y, iszkilmingas242

Okazanie, ob okazywanie,
Okazya,
Okazyjka,
Okazywa¢, okazowa¢,
Okazywanie, okazowanie, oka-

zanie,

Ok´sywa¢, okåsa¢,
Okficie, okfito, okfitoµ¢, okfity,

ob. okwit. ⁄⁄
[II 250] Okielzna¢,
Okielznanie,
Okiemgnienie, ob. okamgnienie.
Okieneczko, okienko,
Okienko,
Okienica243,
Okieniczka
Okienny,
Okipie¢,
Okiµ¢,
Ok¬ad,
Ok¬ada¢, obk¬ada¢,
Okladanie, ob¬oØenie,
Ok¬adka,
Ok¬adnik.
Ok¬adzina, pl. ok¬adziny,
Ok¬ama¢,
Ok¬amanie,
Ok¬amywa¢,
Oklask244,
Okiej245,
Oklei¢246,
Oklejenie,
Oklekta¢,
Oklektany, ob. oklepany,
Oklep.
Oklepa¢,
Oklepie¢, ⁄⁄
[II 251] Oklepany247,
Ok¬nåc, ob. olchnå¢, olknåc, o-

g¬uchnå¢,
Ok¬osi¢,
Oknisty,
Okno,
Okoci¢ si´, ob. koci¢ si´,

Oko¬, ob. obwod.
Okolcowa¢,
Oko¬ek,
Okoli¢,
Okolica,
Okolicze,
Okolicznie,
Okolicznoµ¢,
Okolicznosciowy,
Okoliczny,
Okolisto, okolistoµ¢, okolisty, ob.

kolisto, kolistoµ¢, kolisty,
Oko¬ki, oko¬kiem, ob. oko¬ek,
Oko¬korodny, ob. baldaszko-

waty,
Okolniczy,
Okolnie,
Okolnik,
Okolnie248,
Okolny,
Oko¬o,
Oko¬okopy,
Oko¬omurny,
Oko¬os¬upie, ⁄⁄
[II 252] Okomiar,
Okoˆ, okóˆ,
Okoniowy,
Okop,
Okopa¢, ob. okopywa¢,
Okopica¬oµ¢249,
Okopci¢,
Okopcie¢,
Okopcia¬y250,
Okopisko,
Okopnik,
Okopywa¢, okopywa¢ si´,
Okopywanie, okopanie,
Okorzeni¢,

Okosi¢,
Okosmacie¢,
Okotwor,
Okow,
Okowa¢, okowanie, ob. oku¢, o-

kucie,

231  Û. tiewumas  prir. v∂liau, storesne
plunksna.

232  Û.  tiewinis  prir.  v∂liau, storesne
plunksna.

233  Û. tiewajne  prir. v∂liau,  storesne
plunksna.

234  Û. nustypti  prir.  v∂liau, storesne
plunksna.

235  Û. paØejdimas prir. v∂liau, storesne
plunksna.

236  Û.  paØejsti  prir.  v∂liau, storesne
plunksna.

237  Û.  akimoie  prir.  v∂liau, storesne
plunksna.

238  Û.  apipenieti prir. v∂liau, storesne
plunksna.

239  Û. apkandyti  prir. v∂liau, storesne
plunksna.

240  Û. iszkilmingaj prir. v∂liau, storesne
plunksna.

241  Û.  iszkilme  prir.  v∂liau,  storesne
plunksna.

242  Û. iszkilmingas prir. v∂liau, storesne
plunksna.

243  Íi bei tolesn∂ vokabulos ir S. Ropel.
pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.

244  Buvo paraßyta su ¬, bet ^striΩasis br∆-
kßnelis nubrauktas.

245  S. Ropel. Oklej.
246  Tais. iß Okieli¢.
247  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
248  S. Ropel. Okólnik.
249  S. Ropel. Okopcia¬oµ¢.
250  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´, tik S. Ropel. ji yra tarp
Okopci¢ ir Okopcie¢.
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Okowaniec,
Okowany, okuty,
Okowek,
Okowita, okowitka,
Okowska, ob. skowka,
Okpi¢,
Okpienie, okpiwanie,
Okpisz,
Okpiszowstwo, ⁄⁄
[II 253] Okpiwa¢, ob. okpi¢.
Okpiwacz, ob. oszust,
Okpiwanie,
Okra,
Okraca¢, ob. ukraca¢,
Okracza¢, okroczy¢,
Okracza¢, okroczy¢251,
Okrada¢,
Okradanie, okradzenie,
Okradziony,
Okråg,
Okråg¬awo,
Okråg¬awoµ¢
Okråg¬awy, ob. owalny,
Okrågle¢,
Okråglenie,
Okrågli¢, ob. zaokrågli¢,
Okråg¬o,
Okråg¬od¬ugi, ob. ob¬y, walco-

waty,
Okråg¬olicy,
Okråg¬oµ¢,
Okråg¬otwarzy,
Okråg¬owzory,
Okrågluchny,
Okråg¬y,
Okraja¢,
Okrajek, ob. okrawek,
Okrajniec, ⁄⁄

[II 254] Okrakiem,
Okrassa,
Okra252, ob. okrada¢253

Okrasi¢, okrasza¢,
Okraszenie,
Okrawa¢, okraja¢,
Okrawacz254,
Okrawanie, okrojenie,
Okrawek, okrajek,
OkråØa¢,
Okrå∏anie, okrå∏enie,
Okrå∏noµ¢,
Okrå∏y¢, ob. okråØa¢.
Okr´ca¢,
Okr´cenie,
Okr´ci¢, ob. okr´ca¢,
Okr´ciany255, ob. okr´towy,
Okr´cik,
Okr´cowy,
Okres,
Okresi¢, ob. okresli¢,
Okresiciel,
Okresla¢,
Okreslacz,
Okreslajåcy,
Okreslanie, okreslenie,
Okresli¢,
Okreslnie, okresnie,
Okreslnoµ¢, ⁄⁄
[II 255] Okreslny,
Okreslony,
Okresnik,
Okr´t,
Okr´tnik, ob. majtek,
Okr´tny,
Okr´tobicie, okr´torozbicie,
Okr´towy,
Okr´∏ne,

Okr´∏nica,
Okr´∏ny,
Okróci¢,
Okróciciel, ka,
Okrócie¢,
Okroczy¢, ob. okracza¢,
Okroi¢, okrawa¢,
Okrom, ob. opodal.
Okrop,
Okropi¢,
Okropie¢,
Okropieˆstwo,
Okropnie,
Okropnoµ¢.
Okropnowspania¬y,
Okropny,
Okrostawia¬oµ¢,
Okrostawia¬y,
Okrostawie¢,
Okrostawienie,
Okrot¬y, ⁄⁄
[II 256] Okrótnik,
Okrótny, ob. okrot¬y,
Okruch,
Okrucienski,
Okrucienstwo,
Okruszek,
Okrutnica,
Okrutnie,
Okrutnie¢.
Okrutnik,
Okrutnoµ¢,
Okrutny,
Okrwawi¢,
Okry¢, okrywa¢,
Okrycie,
Okryslenie, okrysli¢,
Okryty,

Okrywa¢,
Okrywanie, okrycie,
Okrywca,
Okrywka,
Okrzepczy¢, okrzepi¢,
Okrzep¬oµ¢,
Okrzep¬y,
Okrzepnå¢,
Okrzepnienie,
Okrzesa¢, okrzesywa¢,
Okrzesanie256, ⁄⁄
[II 257] Okrzesany,
Okrzesywa¢,
Okrz´tnie, okrz´tnoµ¢, okrz´tny,

ob. skrz´tny,
Okrzos,
Okrzyczany,
Okrzycze¢,
Okrzyk,
Okrzyka¢,
Okrzyka¢ si´,
Okrzykliwy,
Okrzyknå¢,
Okrzykni´cie,
Okseft.
Oksymel,
Oktawa,
Oktawka,

251  S. Ropel. Okraczy¢.
252  S. Ropel. Okraµ¢. Prießpaskutin∂ ßio

S. Ropel.  Ω-io  raid∂  µ vos  vos  ^Ωi∆rima,
S. Dauk. to turb∆t nepasteb∂jo ir perskait∂
tik Okra.

253  Prad. raßyti okl, bet ißtaisyta.
254  Tais. iß Okrawa¢.
255  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
256  Tais. iß Okrzeszanie.
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Oktern,
Oktoich,
Oku¢,
Okuie257,
Okud¬any,
Okulary,
Okularnik258,
Okularya,
Okulat,
Okulawiec, okule¢,
Okulawic259,
Okulawienie,
Okulbaczenie, ⁄⁄
[II 258] Okulbaczy¢,
Okulista,
Okulizacya, okulizowa¢, ob. ocz-

kowanie, oczkowa¢,
Okuˆ, ob. okoˆ.
Okup.
Okupacya.
Okupi¢,
Okupienie,
Okupnik,
Okupnoµ¢,
Okupywa¢,
Okurencya,
Okurza¢, okurzy¢,
Okurzenie,
Okwasi¢,
Okwasny,
Okwefi¢,
Okwicie, okwito,
Okwit, okwitanie, okwitnienie,
Okwita¢,
Okwito, ob. okwicie,
Okwitoµ¢,
Okwity,
O¬ata¢

Olbrzym,
Olbrzymi,
Olbrzymowaty,
Olcha, ob. olsza.
Olchnå¢, ⁄⁄
[II 259] Olchowy, ob. Olszowy
Ol´dry, v Olendry
Olej,
Olejarka,
Olejarnia,
Olejarz,
Olejek,
Olejkarstwo,
Olejkarz,
Olejkowa¢,
Olejkowanie,
Olejkowy,
Olejnik,
Olejno,
Olejny,
Olejowa¢,
Olejowanie,
Olejowany,
Olejowaty,
Olejowy,
Oleisty,
Oleik260,
Olendry, ob. Ol´dry
Olesnik,
Oligarcha,
Oligarchia,
Oligarchicznie,
Oligarchiczny,
Olimp. ⁄⁄
[II 260] Olimpiada,
Olimpicki,
Olimpiec261.
Olimpijski,

Oliwa,
Oliwczany, oliwkowy
Oliwiany, oliwny,
Oliwisko,
Oliwka,
Oliwkowaty,
Oliwkowy,
Oliwnica,
Oliwnik,
Oliwny,
Oliwobranie,
Oliworodny,
Oliwowy,
Olewski262,
Olknå¢,
Olknienie
Olkol,
O¬oi¢,
O¬ow,
O¬ówek,
O¬owianka,
O¬owiany,
O¬owiasty,
O¬owiec,
O¬owkowy, ⁄⁄
[II 261]263 O¬ownia, szwininiczia.
O¬ownica,
O¬ownik, szwininykas.
O¬owny, szwininis.
Olµnå¢, apjakti.
Olsnienie, apjakimas.
Olstro, a¬stras.
Olstrowy, alstrinis.
Olsza, alksnis.
Olszanka.
Olszeniec, olszenik,
Olszowki, paalksne, (.grybas.).
Olszowy, alksninis.

Olszyna, alksnynas.
Olszynka, alksnynalis.
O¬tarz, a¬toriùs, aukùras.
O¬tarzny, a¬torinis, aukùrinis.
O¬tarzyk264, a¬torelùs.
Olutowa¢, aplitawoti.
O¬ysie¢, nuingti.
Omaca¢, ob. obmaca¢.
Omacki. apgrajbas.
Omackiem, apgrajbomis.
Omacnina265, szmiek¬a. ⁄⁄
[II 262] Omacnie, apgrebtinaj,

ap-grebamaj266.
Omacny, apgrebamas.
Omacywa¢, apgrajbyti, apcziup-

noti, apcziupinieti.
Omacza¢, apmirkyti, omoczy¢.
Omaczanie, apmirkymas.
Omåczy¢, apmiltinti.
Omai¢ ob. mai¢.
Oma¬owa¢, apmalawoti, aptiep-

loti.
Omal nie267, maØne.

257  S. Ropel. Okucie.
258  Íi vokabula ir S.Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
259  Íi  vokabula ir S.Ropel. (Okulawi¢)

pateikta ne pagal ab∂c∂l´.
260  S. Ropel. Olelk.
261  Virß  c  nubrauktas  diakritikas (bu-

vo ¢).
262  S. Ropel. Oliwski.
263  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 12 — tai lanko numeris.

264  Prad. raßyti o¬a, bet ißtaisyta.
265  S. Ropel. Omacmica.
266  Prad. raßyti ab, bet ißtaisyta.
267  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
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Oma¬o, ob. ma¬o.
Omam, apØiulpimas.
Omami¢, apØiulpinti.
Omamiciel, apziulpintojas.
Omamienie, apØiulpimas.
Oman,
Omanek,
Omanowy,
Omarmurowa¢, apmamurawo-

ti268.
Omartwi¢, apmarinti.
Omartwie¢, apmirti.
Omarznåc, apszalti,
Omasci¢, omaszcza¢, apmous-

tinti, apm√szczioti. aptepti269

Omasta, tepuk¬as270.
Omasto271, apteptaj.
Omastny, tepamas. ⁄⁄
[II 263] Omaszcza¢, ob. omasci¢.
Omata¢, apgauti, nukropti.
Omawia¢, omówi¢, apkalbieti.
Omaza¢, ob. obmaza¢.
Omdla¬o, apa¬pusej, silpnej, tra-

pej.
Omdla¬oµ¢, nualpimas, silpnybe,

trapybe.
Omdla¬y, apalpis.
Omdle¢, apalpti, nualpti. ob.

mdle¢.
Omdlenie, apalpimas.
Omdlewa¢, alpti, gùrti, silpsti272,

alpul√ti.
Omdlewawanie273, nualpimas, al-

pulawimas.
Omdli¢, ob. mdli¢.
Ome¬ty, apma¬tas, numa¬tas.
Om´Øy¢, apwyr√ti.
Omgle¢, omglewa¢, ob. omdle¢,

omdlewa¢.

Omgli¢, ob. mgli¢.
Omiata¢, omieµ¢, apsz¬√ti, ap-

sz¬√dinieti.
Omiatanie, omiecenie, apsz¬awi-

mas, apszlawiniejimas.
Omieciny, n√sz¬awas.
Omiedz impérat. od omiodzi¢,

apmed√k.
Omi´g,
Omi´kanie, omi´knienie, ap-

minksztiejimas.
Omi´kczy¢, apminksztinti. ⁄⁄
[II 264] Omi´knå¢, apminkszti.
Omiela¢, omli¢, nuan√ti, nu-

braukti, omienienie, nuanawi-
mas, nubraukimas.

Omienia¬oµ¢, iszparpimas. (kak-
¬o)

Omienia¬y, iszparpis.
Omienie¢, iszparpti, apkimti.
Omienienie, iszparpimas.
Omierzchnå¢, aptemti.
Omierzi¢, omierziciel, omierzli-

wy, omierz¬oµ¢, omierz¬y, o-
mierznå¢, ob. mierzi¢, mierzi-
ciel, mierzliwy, obmierz¬oµ¢,
obmierz¬y, mierznåc,

Omierzy¢, apmier√ti, apsejkieti.
Omieµ¢, ob. omiata¢.
Omieszka, omieszkanie, omiesz-

kanina, partrukis.
Omieszka¢, uØtrùkti, omiesz-

kiwa¢.
Omieszka¬oµ¢, uØtrùkimas.
Omieszka¬y, uØtrùkis.
Omieszkanie, omieszkanina, ob.

omieszka.

Omieszkiwa¢, ob. omieszka¢,
Omija¢, wengti, ominåc,
Omilknå¢, ob. umilknå¢, za-

milknå¢, uØtilti.
Ominå¢, ob. omija¢.
Omin´¬y, praeji274.
Ominowa¢,
Omiodzi¢, apmed√ti. ⁄⁄
[II 265] Omiota¢, omieµ¢, ob.

obrzuci¢275.
Omisi¢, ob. misi¢.
Omknå¢, ob. omyka¢.
Om¬aca¢, apkùlti, om¬óci¢, ap-

kuldinti.
Omle¢, omiela¢, apan√ti.
Omlet, kiauszyne.
Om¬ócenie, apkulimas.
Om¬óci¢, ob. om¬aca¢,
Om¬odzenie, atsijauninimas.
Om¬odzi¢, atjauninti, ob. odm¬o-

dzi¢
Om¬ot, bråda.
Om¬otny, brådingas.
Omniszenie, iszromijimas.
Omniszy¢, ob. mniszy¢.
Omoczy¢, ob. omacza¢.
Omoknå¢, parmerkti.
Omokrzy¢, sùsz¬apinti.
Omoµci¢, aptiltinti.
Omota¢, sùpajnioti.
Omówienie,
Omówny,
Omracza¢, omroczy¢, aptemti.
Omrozi¢, apszalti, apszaldyti.
Omsze¢, ob. msze¢, apkérbieti276,

apipelieti. ⁄⁄
[II 266] Omszenie, apikérpieji-

mas, apipeliejimas. ob. msze¢.

Omszony, apkérpiejis, apipeliejis.
Omula¢, omuli¢, ob. zamula¢.
Omurowa¢, omurowanie, ob. ob-

murowa¢, obmurowanie.
Omurzy¢, ob. murzy¢,
Omy¢, omywa¢, omycie, ob.

obmy¢.
Omydli¢, apmujlyti.
Omyka¢, omknå¢, nup¬unkti, ob.

osmyka¢.
Omy¬a277, omy¬ka, apsirikimas.
Omyla¢, od278 mylic, omyli¢, ap-

rikinti, ob. myli¢, myli¢ si´,
apsirikti.

Omylacz, rikintojas.
Omy¬ek, ob. szalej.
Omyli¢, ob. omyla¢,
Omy¬ka, apsirikimas.
Omylnie, riklej, ob. mylnie.
Omylnik, sùwadziotojas,
Omylnoµ¢, rik¬umas.
Omylny, rik¬ùs.
Omywa¢, ob. obmywa¢.
On, ona, ono, jis, ji.
Onaczy¢, padaryti kitoniszkaj,

kitejp.

268  Galb∆t  nor∂ta  paraßyti  apmarmu-
rawoti.

269  Û. aptepti ^trp. tarp eiluçi¨.
270  Prad. raßyti p, bet ißtaisyta.
271  S. Ropel. Omastno.
272  Sic!
273  S. Ropel. Omdlewanie.
274  Tais. iß praeje.
275  Tais. iß obrzuca¢.
276  Turb∆t nor∂ta paraßyti apkérpieti.
277  Tais. iß Omy¬ka.
278  Ètrp. od.
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Onåd, kitùr,. Z onåd, isz kitùr.
Onak, onako279, kitejp. ⁄⁄
[II 267] Onaki, kitoks, kitokias.280

Onaka281, ob. onak.
Ondzie, ten282. Tu i owdzie. szen,

ten, kame ne kame.
On´dy, tinaj
Onegdaj, ångis, u∏wakar.
Onegdajszy, uØwakarinis.
Onigdy, ongi, kitù, kartù.
Onich, oniks., oniks (:akmuo

brangùs:).
Onieczyµci¢, suwaØoti.
Oniemia¬y, beØadis.
Oniemie¢283, be∏adziù tapti, ∏aduj

u∏kristi.
Oniemi¢284, ∏adå atimti.
Oniemocni¢ si´, sùsirgti, apsirgti.
Onierzådzi¢, apibjaurioti, api-

bjaurinti.
Oniezboza¢, bediewinti.
Ono, ob. on. jis.
Ono285, onoµci, onoØ, antaj.
Onuca, onuczka, autas, autelis.
OnurØa¢286, onurØy¢, panerti, ob.

ponurza¢.
OnØe, jisgi.
Opåcha¢, ob. wåcha¢, ob.

wietrzy¢.
Opacicha,
Opaciny,
Opacki, ⁄⁄
[II 268] Opactwo,
Opacznie, adwerniszkaj.
Opacznoµ¢, adwerniszkumas.
Opaczny, adwerniszkas.
Opaczy¢, parwersti.
Opad, sùdrebiejimas, nugrimz-

dimas

Opada¢, nugrimsti, nusekti.
Opadanie, opadnienie, opadni´-

cie, nugrimzdimas, nusekimas.
Opadliny, iras.
Opadni´cie, opadnienie ob. opa-

danie.
Opadzisty, griunùs.
Opaja¢, apgirdyti. ob. poi¢. ob.

upaja¢.
Opajanie, ob. pojenie - opojenie

ob. upojenie. apgirdymas.
Opak, atØagarej.
Opakowa¢, zopakowa¢, ob.

opaczy¢
Opakowa¢, apkåmszyti287, ap-

s¬ougouti288, apkimti289. apmur-
dyti.

Opa¬, jaukuraj.
Opala¢, szildyti290, opali¢.
Opa¬a¢, aptalØyti.
Opa¬acz291, peczkuris.
Opalanie292, opalienie, apdegini-

mas. ⁄⁄
[II 269] Opa¬anie, aptalØymas.
Opa¬ek, pagalis.
Opalenie, ob293 opalanie.
Opalenie¢, padegis.
Opali¢, ob. obala¢.
Opalisko, degiesaj.
Opalisadowa¢294,
Opalisodowanie295,
Opa¬ka, ob. kosza¬ka,296 pintin´

pinti, wietykle, krete¬as297.
Opalny, jaukuris.
Opalony, apdegis.
Opalowa¢,
Opalowanie,

Opa¬owy, jaukurinis.
Opami´ta¢ si´, atsiminti.
Opancerzy¢, apszarwoti.
Opanowa¢, po waldzios paimti.
Opanowa¬y, ob. opanowany.
Opanowanie, uØjemimas po wal-

dzios.
Opanowany, u∏imtas, pawalotas.
Opar, degimas, ob. parzenie. ru-

siejimas.
Oparcie, pariemimas. ob. opie-

ranie.
Oparkani¢, apØiogrinti, aptwerti.
Oparkanienie, aptwierimas, ap-

Øiogrinimas. ⁄⁄
[II 270] Oparkoci¢ si´, ob. par-

koci¢ si´.
Oparsze¢, oparszywie¢, nususti,

ob. parszywie¢.
Opartoli¢ si´,
Oparty, par´mtas,
Oparza¢298, oparzy¢, nutwilkti,

nutwilkyti.
Oparzanie, oparzenie, nutwil-

kimas, nutwilkymas.
Oparzelina, oparzelizna,
Oparzelisko, oparzysko, wersme.
Oparzelisty, ob. goråcy, palåcy,

parny,
Oparzelizna, ob. oparzelina.
Oparzenie, ob. oparzanie.
Oparzy¢, ob. oparza¢299.
Oparzysko, ob. oparzelisko.
Oparzysty, ob. oparzelisty.
Oparzystoµ¢300, ob. zapalenie.
Opas. apstojimas301, apgulimas,

ob. osaczenie, obl´Øenie.
Opas, bariojimas, peniejimas.

Opasa¢, nubarioti, nupenieti,
opaµ¢.

Opasa¢, ob. opasywa¢, apj√sti.
Opasanie, apj√simas.
Opasanie, opasenie, nubario-

jimas, nupeniejimas,.
Opaµ¢, ob. opasa¢. ⁄⁄
[II 271] Opaµ¢, opasdz, ob. o-

pada¢.

279  Û. galas taisytas.
280  Visas ßis straipsnis taisytas.
281  S. Ropel. Onako.
282  Tais. iß tin.
283  Tais. iß Oniemi¢.
284   S. Ropel. vokabula Oniemi¢ yra prieß

Oniemie¢.
285  Buvo paraßyta Onoj, bet galin∂ j iß-

skusta.
286  Tais. iß Onurzy¢.
287  Prad. raßyti apr, bet ißtaisyta; para-

ßyta apkomszyti, bet ißtaisyta ^ apkåmszyti.
288  Prad. raßyti aps¬√, bet ißtaisyta.
289  Galb∆t nor∂ta paraßyti apkimszti.
290  Tais. iß szyldyti.
291  Prad. raßyti Opacz, bet ißtaisyta.
292  Tais. iß Opalenie.
293  Ètrp. ob.
294  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
295  S. Ropel. Opalisadowanie, ji taip pat

pateikta ne pagal ab∂c∂l´.
296  Çia S. Dauk. turb∆t praleido S. Ro-

pel. iliustracin^ pavyzd^ Pleµ¢ kosza¬ki
opa¬ki.

297  Û. krete¬as ^trp. tarp eiluçi¨.
298  Buvo  paraßyta  Oparzy¢,  ißtaisyta  ^

Oparze¢, bet v∂l ißtaisyta ^ Oparza¢.
299  Tais. iß oparze¢.
300  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
301  Prad. raßyti at(?), bet ißtaisyta.
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Opasieczy¢, ob. opasywa¢, osa-
cza¢, otacza¢,

Opasienie, ob. opasanie.
Opaska, joustele.
Opaskudzi¢, apibjaurioti, opa-

skudzi¢ si´, apsibjaurioti.
Opas¬o, itukusej.
Opas¬oµ¢, itukimas, sùtùkimas.
Opas¬y, itukis.
Opasnica, dirØas302.
Opasny, opaszny,
Opasywa¢, ob.303 opasa¢.
Opasywanie, apj√simas. ob. opa-

sanie.
Opasz, ob. samopas.
Opaszny, ob. opasny,
Opat,
Opatek,
Opatka,
Opatrowa¢, opatrowanie., ob.

opatrywa¢, opatrywanie.
Opatrywa¢, opatrzy¢304, apwej-

zieti.
Opatrywanie, opatrzenie, apwej-

ziejimas.
Opatrznie, apwejzej.
Opatrznik, ob. opatrzyciel, ap-

wejzietojas.
Opatrzny, guwùs. ⁄⁄
[II 272] Opatrzy¢, ob. opatrywa¢.
Opatrzyciel, ob. opatrznik.
Opatrzycielka, apwejzietoja.
Opatski, opatstwo, ob. opacki,

opactwo.
Opcha¢, ob. opycha¢.
Opcya,
Op´ciny, gélzinej, manelej305.
Op´dza¢, op´dzi¢, waryti, ap-

waryti.

Op´dzanie, op´dzenie
Op´kacie¢, ob. p´kacie¢.
Ope¬znå¢, nub¬ajwti, nuingti306.
Ope¬znienie307, nub¬ajwimas308,

nuingimas309.
Operator, darytojas.310

Op´ta¢, sùpanczi√ti, sùgrutieti,
apsiesti.

Op´tanie, apsiedimas, sùpanczia-
wimas.

Op´taniec311, apsiestas nu welnio.
Opia¢, ob. opiewa¢, apgiedoti,

opiåc, ob. opina¢,
Opi¢ si´, ob. opija¢312 si´.
Opich,
Opie¢, ob. opieka¢, apkiepti, ap-

kiepti313.
Opi´cie, kutrawone.
Opieka, g¬oba.
Opieka¢, apkiepinti.
Opieka¢ si´, ob. opiekowa¢ si´.
Opiekalnica, opiekalniczka, opie-

kalniczy, ⁄⁄
[II 273] Opiekalnik314, opiekal-

nik315, ob. opiekunka, opie-
kunski,

Opiekun316,
Opiekanie, apképinimas.
Opiekany, apképintas.
Opiekowa¢, g¬obti, g¬obstyti.
Opiekowy, g¬obinis.
2 Opiekunczy, g¬obingas.
1 Opiekun, g¬obiejas.
Opiekunka, g¬obieja.
Opiekunski, g¬obiejinis.
Opiekunstwo, g¬obyba,
Opiela¢, ob. ple¢, rawieti.

Opienia¢, apiputoti, opieni¢, api-
putodinti317.

Opieniek, ob. pieniek.
Opieˆka, ké¬mutis.
Opieprzony, apypipir√tas318.
Opieprzy¢, apipipir√ti.
Opiera¢, opra¢, apskalbti, ap-

welieti.
Opiera¢, ob. oprze¢.
Opieranie, ob. pranie, opranie,
Opieranie, parierimas319, atrie-

mimas, atkolimas.
Opierze¢320, opierzy¢, apip¬unks-

ninti, apipouk√ti321, apipou-
kinti.

Opierza¬y, p¬unksnouti322, p¬unk-
snoti. ⁄⁄

[II 274] Opierzchliwie, opierzch-
liwoµ¢, opierzchliwy, ob. uraz-
liwie, urazliwoµ¢, urazliwy.

Opierzch¬y, opierzg¬y, iplejszie-
jis, iszejØiejis.

Opierzchnå¢, opierzgnå¢, skél-
dieti, iszplejszieti, jisi∏ijbti, isz-
ejØieti.

Opierzchnienie, opierzgnienie,
isskéldiejimas, iszplejsziejimas,
iszejØiejimas, jisiØijbimas.

Opierze¢, p¬unksnomis apaugti.
Opierzony, p¬unksnotas, pou-

koutas.
Opierzy¢, ob. opierza¢.
Opieszale, slinkaj, tingaj323.
Opiesza¬oµ¢, slinkumas, tingu-

mas.
Opiesza¬y, slinkas, tingùs.
Opi´to, sùsegtaj324, apt´ptaj325.
Opi´ty, sùsegtas326, apt´ptas.

Opiew, gajsma.
Opiewa¢, opia¢, apgijdoti.
Opiewanie, apgijdojimas.
Opija¢ si´327, opi¢, si´328, apsigerti
Opilca, opiliec, girtuklis, ob.

opoj, pijak.

302  Prad. raßyti j, bet ißtaisyta.
303  Ètrp. ob.
304  Prad. raßyti ot(?), bet ißtaisyta.
305  Û. manelej prir. v∂liau, blyßkesniu

raßalu.
306  Tais. prießd. nu-.
307  Ètrp. z.
308  Tais. iß nub¬ajwti.
309  Tais. prießd. nu-.
310   Visas ßis straipsnis ^trp. v∂liau, plo-

nesne plunksna.
311  Tais. iß Op´tanie.
312  Prad. raßyti ob, bet ißtaisyta.
313  Antrå k. paraßytas tas pats Ω.
314  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Opiekalnik çia pateiktas prie vokabulos
Opiekalnica.

315  Antrå k. paraßytas tas pats Ω.
316   Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-

toje n∂ra, o Ω. Opiekun çia pateiktas prie
vokabulos Opiekalnica.

317  Prad. raßyti apib, bet ißtaisyta.
318  Tais. iß apipipir√tas.
319  Turb∆t nor∂ta paraßyti pariemimas.
320  Prad.  raßyti  Opierzy, bet  ißtaisyta.

Vokabula Opierze¢ ir S. Ropel. pateikta ne
pagal ab∂c∂l´, nors yra ir savo vietoje pa-
raßyta antrå kartå (S. Dauk. taip pat), tik
pakeisto turinio.

321  Prad. raßyti apipu, bet ißtaisyta.
322  Prad. raßyti p¬unksn√, bet ißtaisyta.
323  Û. galas taisytas.
324  Tais. iß apsegtas.
325  Tais. iß apt´ptas.
326  Tais. iß apsegtas.
327  Ètrp. si´.
328  Turb∆t prad. raßyti a, bet ißtaisyta ^ s.
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Opiliec, ob. opilca.
Opi¬ki, ∏iogspiras.
Opi¬owa¢, apipjauti, apgrajØyti,

ob. pi¬owa¢, pilowanie
Opilstwo, girtybe, girtawimas,

ob. pijanstwo.
Opi¬y, ob. pijany, girtas. ⁄⁄
[II 275] Opina¢, apt´pti.
Opio¬ki. rawiejes.
Opis, apraszymas.
Opisa¢, opisywa¢, apraszyti, ap-

raszinieti.
Opisanie, apraszimas.
Opisny, apraszomas329.
Opisowo, apraszytinaj.
Opisowoµ¢, apraszumas, apra-

szybe.
Opisowy, apraszytinis.
Opisujåcy, apraszås.
Opisywa¢, apraszyti, apraszy-

nieti
Opisywacz, apraszytojas.
Opisywanie, apraszymas.
‹Opisny, apraszomas.›
Opium, opium.
Op¬aca¢, op¬aci¢, u∏mokieti.
Op¬acanie, oplacenie, uØmokie-

jimas.
Op¬aci¢, ob. op¬aca¢.
Op¬aka¢, op¬akiwa¢, apwerkte,

apraudoti, apwajtoti.
Op¬akanie, apwerkimas.
Op¬akanie, apwertinaj330.
Op¬akaniec, apraudotinis.
Op¬akana331, apraudotas,
Op¬akiwa¢, apraudoti. ⁄⁄
[II 276] Oplami¢, apipietm√ti.
Op¬aszczy¢332, apip¬oksztinti.

Op¬at, a¬ga,
Op¬ata, uØmokésnis.
Oplata¢, apipinti, aprezgti, ap-

wyturti.333

Oplåta¢, apipajnioti, apikargioti,
apipinti.

Oplåtanie, apipajniojimas, apipi-
nimas.

Oplatanka,
Op¬atczany, ap¬otkinis.
Op¬atek, ap¬otka.
Op¬atny, uØmokamas.
Op¬aw, ob. up¬aw.
Op¬awa, ob. pletwa.
Op¬awia¢, apirk¬√ti.
Op¬awny, ob. up¬awny,
Op¬azowa¢, ob. p¬azowa¢, api-

p¬ozowoti,
Ople¢, ob. opiela¢, ple¢,
Oplecienie, apipinimas, apwytu-

rimas, aprezgimas.
Opleciony, apipintas, apwytur-

tas, aprezgtas.
Opleµ¢, ob. oplata¢,
Oplesnie¢, ob. plesnie¢, apipe-

lieti.
Oplesnia¬oµ¢334, apipeliejimas. ob.

plesn.
Oplesnia¬y, apipeliej´s.
Oplesnielie¢, senas Øilis.
Op¬óka¢335, op¬uka¢, apska¬ur-

ti336. ⁄⁄
[II 277] Op¬onåc, ob. och¬onå¢,

atlyØti.
Op¬ot, op¬otek, aptwaras, aptwa-

relis.
Op¬otny, aptwerti.
Op¬owi¢, op¬owie¢, opluga-

wie¢337, ob. p¬owiec p¬owi¢,
plugawi¢,

Oplu¢, oplunå¢, apspjauti, oplu-
wa¢, apspjaudyti.

Oplucie, apspjowimas, oplwa-
nie338, oplunienie.

Oplusnå¢, ob. obryzga¢, ap-
szliekti.

Oplusnienie, apszliekimas.
Opluwa¢, ob. oplu¢.
Opluwacz, apspjowiejas339.
Oplwa¢, oplwanie, ob. oplu¢,

oplucie.
Op¬ynå¢340, ob. op¬ywa¢, apirk-

¬√ti.
Op¬yw, apirk¬awimas.
Op¬ywa¢, apirk¬auti.
Op¬ywanie, apip¬udimas, op¬y-

ni´cie, op¬ynienie, apirkla-
wimas.

Opoczny, √¬otas.
Opoczysty, √lingas.
Opodal, atstù.
Opodalny, atstùs.
Opoj, girtuklis.
Opoi¢, ob. opaja¢.
Opojenie,  upojenie,  nugirdy-

mas. ⁄⁄
[II 278] Opojony, apgirdytas, u-

pojony, nugirdytas.
Opoka, √¬a.
Opona, apj√stuwe.
Oponcza, bùrka, wilnone, kili-

mas, sagé.
Oponka, aj√stuwele341.
Oponny, apj√stinis342.
Oponowa¢, st´mti, stirwelieti,

priszingauti, ob. przeciwi¢ si´.
Opor, riemimas.

Opora, ramtis.
Oporca, atsparas.
Oporki, plur. atsparaj.
Oporny, st´mbås, remås.
Oporzådza¢, oporzådzi¢, aprie-

dyti.
Oporzådzenie, apriedimas.
Oporzådzi¢, ob. oporzådza¢.
Opowiada¢, apsakyti, apipasa-

koti.
Opowiadacielka, opowiadaczka,

opowiedzicielka. apsakytoja343.
Opowiadacz, apsakytojas, apipa-

sakotojas.
Opowiadanie, opowiedzenie, ap-

sakymas.
Opowiedzenie si´344, apsisaky-

mas345

329  Prad. raßyti apsz, bet ißtaisyta.
330  Galb∆t nor∂ta paraßyti apwerktinaj.
331  S. Ropel. Op¬akany.
332  Turb∆t tais. iß Op¬aszcza¢.
333  Visas ßis straipsnis ^trp.
334  Íi bei tolesn∂ vokabulos ir S. Ropel.

(Opleµnia¬oµ¢, Oplesnia¬y) pateiktos ne pa-
gal ab∂c∂l´.

335  Tais. iß Op¬uka¢.
336  Tais. iß apskaturti.
337  Tais. iß oplugawi¢.
338  Tais. iß opluwanie.
339  Prad.  raßyti  apsu(apsw?), bet ißtai-

syta.
340  Tais. iß Op¬ywa¢.
341  Turb∆t nor∂ta paraßyti apj√stuwele.
342  Prad. raßyti aj, bet ißtaisyta.
343  Û. apsakytoja ^trp. tarp eiluçi¨.
344  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Opowiedzenie (ne Opowiedzenie si´!) çia
pateiktas prie vokabulos Opowiadanie.

345  Visas ßis straipsnis ^trp.
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Opowiednie, apsakytinaj.
Opowiedny, apsakytas, u∏saky-

tas.
Opowiedz, opowiedzenie si´, ap-

sisakymas.
Opowiedziany, apsakytas
Opowiedziec, ob. opowiada¢. ⁄⁄
[II 279] Opowieµ¢, apsakymas.
Opóznia¢, opózni¢, pawie¬√ti,

pawielinti.
Opózniale, wie¬ù, pawie¬ù, opoz-

nia¬oµ¢,, pawie¬awimas, opóz-
nia¬y, wie¬ùs, pawie¬ùs, ob.
opieszale, opiesza¬oµ¢, opie-
sza¬y.

Opóznienie, pawie¬awimas.
Opozycya,
Opozycyjny.
Opra¢, ob. opiera¢, apskalbti.
Opranie, ob. pranie, apskalbimas.
Oprawa,, ob. naprawa, patajsy-

mas. itajsimas346, ob. osada
Oprawca, budelis.
Oprawia¢, oprawi¢, idirbimas,

itajsymas. aptajsymas347, ob.
naprawia¢348.

Oprawiciel, ob349 oprawiacz350,
Oprawiony, ob. oprawny.
Oprawka,
Oprawny, idirbamas, idirptas.
Opró¢, apardyti.
Opróchnie¢, aptreszti.
Oprócz, beto,
Oprosi¢ si´, apsiturieti, ‹apsiwaj›
Oprószy¢, opruszy¢, apdulkinti.
Oprowadza¢, apwadzioti, ap-

westi351

Oprowadzanie352, oprowadzenie,
apwadziomas353, wadzione.

Oprowadzi¢354, apwesti, ob.
oprowadza¢. ⁄⁄

[II 280] 2 Oprysk, pùrs¬a.
1 Oprzyczynca355, ob. oprawca.
Opryska¢, apipùrsti, apipursloti.

ob. spryska¢356. apsz¬akstyti357,
apdrapstyti, apsz¬akstyti.

Opryskliwie358, aglej.
Opryskliwoµ¢, ag¬umas.
Opryskliwy, ag¬as.
Oprysnå¢, apszliekti.
Oprysnienie, antszliekimas.
Opryszek, ga¬∏udys.
Oprzåµ¢, apwerpti, sùwerpti,

oprzåµ¢ si´, apsiwerpti, apsi-
wyturti.

Oprze¢, nuniØti.
Oprze¢, opiera¢, atkalti, paremti,

oprze¢ si´, atsikalti, atsiremti.
Oprz´tny, ob. skrz´tny.
Oprzykrzenie, nubostis, ikyrie-

jimas.
Oprzykrzy¢, ob. przykrzy¢, o-

przykrzy¢ si´, sprzykrzy¢ si´,
uprzykrzy¢ si´, naprzykrzy¢
si´, ob. przykrzy¢. bosti, iky-
rieti, nubosti.

Opsnå¢ si´, niksterieti,
Optimat, didziunas, galunas.
Opucha, gauras.
Opuchlina, ob. puchlina359.
Opuch¬oµ¢, sùpùtimas.
Opuch¬y, sùpùtis. ⁄⁄
[II 281] Opuchnå¢, ob. puchnå¢,

sùpùsti, apipùsti.
Opuchni´cie, opuchnienie, sùpù-

timas.

Opugna,
Opugnant,
Opugnowa¢,
Opugnowanie,
Opuka¬oµ¢, subrindimas, ob.

p´katoµ¢360, p´katy
Opuknå¢ si´, rozpuknå¢ si´, p´-

knå¢, sprogti, sproginieti.
Opurpurzy¢
Opuscia¬oµ¢, pustùmas, tyrumas.
Opuscia¬y, opuszcza¬y, aplejstas,

paliktas.
Opuµci¢, ob. opuszcza¢.
Opusta,
Opustosza¬o,
Opustosza¬oµ¢,
Opustosza¬y,
Opustoszy¢, apterioti.
Opusza¢361, opuszy¢362, ‹aplejsti.›

aptinti.
Opuszcza¢, opuszczy¢, nulejsti,

aplejsti.
Opuszcza¬oµ¢, opuszcza¬y, ob.

opuscia¬oµ¢, opuscia¬y.
Opuszczenie, aplejstaj363,
Opuszczenie, aplejdimas.
Opuszczony, aplejstas, pames-

tas. ⁄⁄
[II 282] Opuszenie, papompi-

mas364.
Opuszka, ob. opucha.
Opuszy¢, ob. opusza¢, papomti.
Opycha¢ si´, opcha¢ si´
Opychanie,
Opyt, opyta¢, opytywa¢, ob. ba-

danie, bada¢.
Opytywa¢ si´, opyta¢ si´.

Ora¢, arti.
Oracki, artojinis.
Oractwo, ore.
Oracya, bi¬a.
Oracz, artojas. oraczka, artoja.
Oraczowy, artojinis.
Oraczy, artojinis.
Oralny, ob. orny, aramas.
Oranie, arimas, arsina.
Oranina, arinys365.
Orany, artas. paartas.
OranØerya,
Oran∏owy, ob. pomeraˆczowy,
Orator, bylys366.
Oratorski367, bylinis.

346  Û. itajsimas ^trp.
347  Tais. iß aptajsimas.
348  Tais. iß naprawi¢.
349  Ètrp. ob.
350  Iß tikr¨j¨ paraßyta Oprawiacz, ob o-

prawiciel, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunume-
ruoti skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.

351  Visas ßis straipsnis ^trp.
352  Tais. iß Oprowadzenie.
353  Galb∆t nor∂ta paraßyti apwadzioimas.
354  Û. taisytas.
355  S. Ropel. Opryczyˆca.
356  Tais. iß spriska¢.
357  Prad. raßyti sp, bet ißtaisyta; ^trp. ¬.
358  Ètrp. l.
359  Tais. iß puklina.
360  Ètrp. a.
361  Tais. iß Opuszcza¢.
362  Tais. iß opuszczy¢.
363  Prad. raßyti aples, bet ißtaisyta.
364  Prad. raßyti papomb (papomt?), bet iß-

taisyta.
365  Tais. iß arinis.
366  Prad. raßyti bi, bet ißtaisyta.
367  Tais. iß Orator.
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Oraz,
Orcel, Orkiel,
Orczyk,
Orczykowy, ⁄⁄
[II 283] Orda, ob. horda.
Order,
Orderowy,
Ordowy.
Ordynacki,
Ordynacya, ob. swi´cenie.
Ordynand,
Ordynans,
Ordynant,
Ordynarya,
Ordynaryiny,
Ordynarynie,
Ordynat, wienweldiejis.
Ordynactwo368, wienweldyba.
Ordynek, ob. porzådek,
Ordynowa¢, ob. wysy¬a¢, wy-

prawi¢, otkomenderowa¢. ob.
swi´ci¢.

Ordzawia¬oµ¢369, aprudiejimas.
Ordzawic, ordzawie¢, aprudinti,

aprudieti, ob. rdzawi¢, rdza-
wie¢370.

Ordzawienie, aprudiejimas.
Ordzewiec, ob. rdzewie¢.
Or´dowa¢,
Or´dowanie. ob. przyczyna,

wstawienie.
Or´dowca, or´downik.
Or´downica, ⁄⁄
[II 284] Or´downictwo,
Or´downicczka371, ob. or´dow-

nica.
Or´downik,
Or´downy,

Or´dzie, orendzie
Or´∏, gink¬as.
Or´∏nie, gink¬√taj.
Or´Ønik, ginklinikas.
Or´Øny, gink¬√tas.
Orgamistrz, ob. orgarmistrz.
Organ, wzroku, s¬uchu, smaku, i

t. d.
Organek, pl. organki, wargonelej.
Organicznie,
Organicznoµ¢,
Organiczny,
Organista, wargamisra.
Organistowski, wargamisrinis.
Organistowstwo, wargamisrys-

te372,
Organizacya,
Organizacyiny,
Organizator
Organizm,
Organizowa¢,
Organizowanie,
Organki, ob. organek. ⁄⁄
[II 285]373 Organowy,
Organy, wargonaj, argonaj.
Orgarmistrz, ob. organista. war-

gonumejstras.
Orgarmistrzowstwo374, wargo-

numejstrysta
Orgarmistrzowski, wargonmejst-

rinis.
Orka, ore.
Orkiel, ob. orcel.
Orkiestra, arkéstra,
Orkisz,
Orkiszowy,
Ork¬owy kamien, ka¬kinis akm√.
Orlåtko, are¬ajtis, ere¬ajtis.

Orl´, arelytis, erelytis375, orl´ta376,
arelytej, erelytej.

Orle¢, jaunas erelis, arelis.
Orli, arelinis, erelinis.
Orlica, areliene, ereliene, eriene
Orlicz, erelytis, arelytis, erytis.
Orlik, ere¬ajtis, arelajtis.
Orlikowaty, arelokas, erelokas.
Or¬owicz, ere¬ajtis.
Or¬owy, arelinis, erelinis, erinis.
Orm´tal, kiriejùs.
Ormianin, Armijonis.
Ormianski, armijoninis. ⁄⁄
[II 286] Ormusz,
Ornat, ernotas,
Ornatowy, ernotinis.
Orny, oromy, aramas.
Oronia¢377, oroni¢, iszmetinti, is-

simesti.
Oronienie, issimetimas.
Orosi¢, aprasinti
Orosie¢, aprasoti.
Orszak,
Orszlam,
Orszula378, Ùrszule379.
Ortel, ob. wyrok.
Ortografia, ob. pisownia.
Ortograficznie.
Ortograficzny,
Orycerzy¢, apwytinti.
Oryent380, ob. wschod.
Oryentalista381,
Oryentalnie,
Oryentalny, ob. wschodni382.
Orygina¬383,
Oryginalnie,
Oryginalnoµ¢,
Oryginalny,

Oryl. ⁄⁄
[II 287] Orylka,
Orywa¢, arinieti.
Orz´, arù.
Orzech, rieszutas.
Orzeko¬am384, ob. dziadek.
Orzechowiec, rieszutine385 (kir-

mele)
Orzechowka, krake.
Orzechowy, rieszutinis.
Orze¬, arelis, erelis386, erys387.
Orzeszek, rieszutajtis. rieszutelis.
Orzeszyna, rieszutinas. ob. lesz-

czyna.
Orzeszyny, ¬azdyninis388.

368  S. Ropel. Ordynatstwo.
369  Pirmoji a ^trp.
370  Prad. raßyti rz, bet ißtaisyta.
371  Turb∆t nor∂ta paraßyti Or´downiczka.
372  Tais. iß wargamisrysta.
373  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 13 — tai lanko numeris.

374  S. Ropel. Orgarmistrzostwo.
375  Tais. iß erelitis.
376  Prad. raßyti arely, bet ißtaisyta.
377  Prad. raßyti Oronic, bet ißtaisyta.
378  Buvo  paraßyta  su  ¬, bet ^striΩasis

br∆kßnelis nubrauktas.
379  Tais. iß Ùrszula.
380  Tais. iß Orient.
381  Prad. raßyti Ori, bet ißtaisyta.
382  Tais. iß wschodny.
383  Prad. raßyti Oo (Og?), bet ißtaisyta.
384  S. Ropel. Orzecho¬am.
385  Prad. raßyti rieszuto, bet ißtaisyta.
386  Prad. raßyti el(?), bet ißtaisyta.
387  Prad. raßyti eris, bet ißtaisyta.
388  Û. ¬azdyninis prir. v∂liau, ßviesesniu

raßalu; y tais. iß i.
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Orzezwia¢, ob. rzeØwi¢, prasi-
b¬ådyti.

Orzezwie¢, ob. rzezwie¢. orzez-
wienie, ob rzezwienie.

Orznå¢, nukropti, nusmaukti.
Oµ, aszis,
Osa, wapsa.
Osåcza¢, osåczy¢, issunkti, isz-

koszti.
Osåczenie, issunkimas, iszkoszi-

mas.
Osaczenie, apstojimas, apsiauti-

mas, apejimas.
Osaczy¢, apstoti, apsiausti.
Osåczy¢, ob. osåcza¢.
Osad, sywaj, tirsztimaj.
Osåd, nusprendimas, nusudiji-

mas. ob. såd, wyrok. ⁄⁄
[II 288] Osada, ¬aØe, osada strzel-

by, ¬aØe muszkietas.
Osadni¢, osedni¢, ob. osedni¢389,

osednienie, odsiednienie390.
Osadniczka, nauukiene, nauju-

kiene.
Osadniczy, nauukinis, nauju-

kinis.
Osadnik, nauukas391, naujukas.
Osadny, nauukinis, naujukinis.
Osadza¢, nauukinti, naujukinti,

apsiausti, apstoti.
Osådza¢, ob. sådzi¢.
Osadzanie392, osadzenie393. nauu-

kinimas, naujukinimas.
Osadzca, nauukintojas, nauju-

kintojas.
Osadzenie, ob. osadzanie, ob.

osada.
Osadzi¢, ob. osadza¢.

Osådzi¢, nusprensti, nusudyti.
Osadziciel, ob. osadzca.
Osamia¢, osami¢,
Osamienie,
Osamotni¢,
Osamotnienie, ob. samotnoµ¢.
Oµ¢, ak√tas
Osch¬o, sausaj. apdziuwusej
Osch¬oµ¢, sausumas, sausybe, ap-

dziuwimas.
Osch¬y, sausùs, apdziuwis.
Oschnå¢, osycha¢, apdziuti.
Oscie¬a¢, ob. ‹obsychac› obµcie-

la¢, apgrysti.
Oscieˆ, badykle
Oscieniowy, badyklinis. ⁄⁄
[II 289] Osciennie,
Osciennik,
Osciennoµ¢,
Oscienny,
Oscie∏, iki ga¬o, drzwi na oµcieØ

otwarte, durys iki ga¬o ada-
rytas, atwertas.

Oscisty, aszakotas, dygl√tas,
ak√t√tas.

Oszcz´dnie394, oszcz´dnoµ¢,
‹skur› skrubinaj, skrubinimas,
skrùbùmas.

Osedni¢, ob. odsedni¢.
Os´dzie¢, os´dziwiec, praØilti.
Os´k, szowa.
Os´kowaty, szowotas.
Ose¬ka, gudele, ga¬√stuwelis.
Oselnik, ga¬√stuwinykas.
Oselny, ga¬√stuwinis.
Osemka, asztonké, (kartosé)
Osep, pilawa.
Os´pia¬o,

Os´pia¬oµ¢,
Os´pia¬y, ob. smutny, ponury.
Os´pi¢ si´.
Os´pie¢,
Os´pienie, ob. os´pia¬oµ¢.
Osepny, osepowy, pilawinis. ⁄⁄
[II 290] Oserce, ob. osierdzie.
Osesek, osysek, Øindulys. (waj-

kas)
Oset, usnis.
Osetowy, usninis.
Osia¢, ob. obsia¢.
Osiada¢, osiåµ¢, osieµ¢, apsigy-

wenti.
Osiad¬oµ¢, gywenimas.
Osiadanie395, apsigywenimas.
Osiad¬y, gywenùs.
Osiåga¢, osi´ga¢, osi´gnå¢, pri-

gauti, nupelnyti, pasijkti.
Osiågnienie, osiåØenie, prigawi-

mas. nupelnimas, pasijkimas.
Osiåka¢, osiåknåc, siåknå¢, nu-

sekti, twanaj nuseko.
Osiåµ¢, ob. osiada¢.
OsiåØenie, ob. osiågnienie.
Osiczyna, apusze (medis)
Osidli¢, nusp´sti396. ob. usidli¢.
Osie¢, nutwoti397, nup¬akti.
Osciecic398, nust´sti, tinkti sù-

gauti399.
Osiedli¢ si´, apsigywenti, apsi-

buti, ob. osiada¢.
Osiedlisko, nauukinas, nauju-

kinas.
Osiedzie¢ si´, nusiturieti.
Osi´ga¢, osi´gnå¢, osi´gnienie,

ob. osiåga¢, osiågnå¢, osiåg-
nienie.

Osie¬, osio¬, asi¬as. ⁄⁄
[II 291] Osie¬ek, osio¬ek, asi¬atis,

czis.
Osielski, asilinis.
Osielstwo, os¬owstwo, asi¬umas.
Osiem, ob. osm.
Osiepa¢, nuskardyti, apskardyti,

ob. obszarpa¢.
Osieraca¢, osieroci¢, nasz¬ajciù

padaryti.
Osierdze‹nie›,
Osierocenie, nasz¬awimas.
Osierocia¬y, nasz¬ajtis.
Osieroci¢, ob. osieroca¢400.
Osierocie¢,
Osieµ¢, ob. osiada¢.
Osiew, osiewek, osiewka. u∏sie-

jimas.
Osiewa¢, apsieti. ob. obsia¢401.
Osiewacz, siejejas.
Osiewek, osiewka, ob. osiew.

389  S. Ropel. Odsedni¢.
390  S. Ropel. Odsednienie.
391  Galb∆t buvo paraßyta nauukis, ißtai-

syta ^ nauukys, bet v∂l ißtaisyta.
392  Pirmoji a buvo paraßyta å, bet nosi-

n∂ nubraukta; antroji a tais. iß e.
393  Buvo paraßyta su å, bet nosin∂ nu-

braukta.
394  S. Ropel. Oscz´dnie.
395  S. Ropel.  vokabula  Osiadanie  yra

prieß Osiad¬oµ¢.
396  Prad. raßyti nuspen, bet ißtaisyta.
397  R. i taisyta iß y.
398  S. Ropel. Osieci¢.
399  Turb∆t nor∂ta paraßyti nusp´sti, tink-

li sùgauti.
400  Prad. raßyti osierocas, bet ißtaisyta.
401  Prad. raßyti obsias, bet ißtaisyta.
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Osiewny, siejemas.
Osika, apusze.
Osikowy, apuszinis.
Osim, Osimnaµcie, ob. osm, osm-

naµcie.
Osiod¬a¢, paba¬noti.
Osiod¬anie, paba¬nojimas.
Osio¬, osio¬ek, ob. osie¬, osielek.
Osiwia¬oµ¢, Øi¬umas, Øilybe, ob.

siwizna.
Osiwia¬y, Øi¬as, praØilis, ob. si-

wy. ⁄⁄
[II 292] Osiwie¢, ob. siwie¢.
Oskakiwa¢, ob. oskoczy¢,
Oskåpie¢, apszykszti.
Oskarza¢, oskarzy¢, apskunsti.
Oskar∏acz, ob. oskarØyciel.
OskarØanie, oskarzenie, apskun-

dimas.
OskarØenie ob. oskarØanie.
Oskar∏ony, apskunstas.
Oskar∏y¢, ob. oskar∏a¢
OskarØyciel, apskundiejas.
OskaØycielski402, apskundiejinis.
Oskliepia¢, oskliepi¢403,
Oskli¢, oszkli¢, apstiklinti.
Oskoczenie, apszokimas.
Oskoczony, apszoktas.
Oskoczy¢, oskakiwa¢, apszokti.
Osko¬a, sù¬a, (berØû,  klewû)
Oskoma, oskomina,
Oskomina, oskoma,
Oskomy,
Oskroba¢, oskrobywa¢, nukajszti,

nukajszynieti, nuskusti, nu-
skutinieti, apskusti, apkajszti.

Oskrobanie, nuskutimas, apsku-
timas. ob. skrobanie.

Oskrzele, ob. skrzele.
Oskrzydla¢, oskrzydli¢, apsiaus-

ti. ⁄⁄
[II 293] Oskrzydlanie, oskrzyd-

lenie, apsiautimas.
Oskuba¢, nupeszti, nupur√ti.
Oskubanie, nupeszimas, nupu-

rawimas.
Oskubany, nupesztas, nupu-

r√tas404.
Os¬a, ga¬√stuwas, tekie¬as. ob.

brus, ose¬ka.
Os¬abi¢405, pasilpninti. pagurlinti.
Os¬abiajåcy, silpninås, gùrlinùs.
Os¬abiale, silpnej, gurlej.
Os¬abia¬oµ¢, ob. os¬abienie.
Os¬abia¬y, os¬ab¬y, si¬pnas, gùr¬ùs
Os¬abianie, os¬abienie, silnini-

mas406, gurlinimas.
Os¬abie¢, apalpti, apgùrti407 ob.

s¬abiec,
Os¬abienie, silpnumas.
Os¬ab¬y, ob. os¬abia¬y.
Os¬abnå¢, apilsti, pasilpti, pa-

gurti, ob. s¬abnåc.
Os¬abnienie, ob. os¬abienie.
Oµlachci¢, ob. oszlachci¢.
Oslada, Oszlada, piedas, szluØas,

ob. slad.
Osladowa¢, piedomis sekties.
Os¬adza¢, pasaldinti.
Os¬adzanie, os¬odzenie, pasaldi-

nimas.
Oslak, ase¬ajtis.
Os¬ania¢, os¬oni¢, u∏d´gti.
Oµlarka, asilinyke408.
Oslarnia, asiliniczia, ⁄⁄
[II 294] Oslarski, asilinis.

Oslarz, asilinykas.
Oslåtko, asilytis, asilelis.
Os¬awa, nutartie, nutarczia
Os¬awca, nutartojas.
Os¬awia¢, os¬awi¢, nutarti.
Os¬awianie409, nutarimas. ‹ob›
Os¬awienie, ob. os¬awianie,
Os¬awny, nutaremas, aptaremas.
Osl´, asilytis.
Oslednik410, ipiedenis.
Oslep, na oslep. ak¬aj. kajp ak¬as.
Oslepia¢, oslepi¢, apjakti, ap-

jakinti.
Oslepiciel, apjakintojas.
Oslepienie, apjakimas, apjaki-

nimas
Oslepnå¢, apjakti.
Oslepnienie, apjakimas.
Osli, asilinis.
Oslica, oslaczka, asiliene, asilicia.
Osliczy, asilingas.
Oslinia¢, oslini¢, apsejloti.
Oslisko, asilunas.
Osliza¢, oslizni¢, apglitinti, ap-

m√soti, apglemieti.
Osliznåc, apglemti.
Osliznå¢ si´, nusprusti411, nu-

slysti. ⁄⁄
[II 295] Oslizni¢, ob. oslizac, ap-

gleminti.
Oslnå¢412, olsnå¢, ob. oslepnå¢,

apjakti.
Os¬oda, pag√da, pasaldinimas.
Os¬odnå¢, os¬odnie¢, apsalsti, pa-

saldinti.
Os¬odnienie, pasaldinimas.
Os¬odzenie, os¬adzanie413, pasal-

dinimas.

Os¬odzi¢, ob. os¬adza¢.
Os¬ona, szydras.
Os¬oni¢, ob. os¬ania¢.
Os¬owstwo, asilumas.
Os¬owy, asilinis.
Os¬uch, ob. pos¬uch.
Os¬ucha¢ si´, ob. nas¬ucha¢ si´,

prisik¬ausyti.
Os¬upowa¢414,
Os¬upia¬oµ¢, nusiminimas, pa-

stierimas.
Os¬upialy, nusiminis, pastieris.
Os¬upie¢, nusiminti.
Os¬upienie, nusiminimas.
Osluz¬y, nuwytis, nudribis415, ob.

obwis¬y,
Os¬ysze¢ si´, parsik¬ausyti, ob.

przes¬ysze¢ si´.
Os¬yszenie si´, os¬yszenie, ob.

przes¬yszenie, parsik¬ausymas.
Osm, osim, osiem, aszt√ne.
Osma., asztanta, aszma, (wa-

¬anda)
Osmaga¢, apdy∏ti, aptwoti.

402  S. Ropel. OskarØycielski.
403  S. Ropel. Osklepia¢ [...] Osklepi¢.
404  Tais. iß nupur√ti.
405  S. Ropel. Os¬abia¢.
406  Turb∆t nor∂ta paraßyti silpninimas.
407  Û. apgùrti ^trp.
408  Tais. iß asylinyke.
409  Prad. raßyti Os¬awin(?), bet ißtaisyta.
410  Tais. iß Oslednie.
411  Iß tikr¨j¨ paraßyta nusprudo, bet virß

gal∆n∂s smulkiau priraßyta sti.
412  Tais. iß Olsnå¢.
413  Tais. iß os¬adzania.
414  S. Ropel. Oslufowa¢.
415  Û. nudribis ^trp.
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Osmaganiec, ⁄⁄
[II 296] Osmaczek416,
Osmak,
Osmakowa¢, ob. zaprawi¢.
Osmala¢, apsmalyti, apipiki√ti,

apdeginti, apswilinti.
Osmarowa¢, aptepti.
Osma∏a¢, apspirgyti.
Osmdziesiåt, aszt√nes deszimtis.
Osmdziesiåtka, aszt√ndeszimké.
Osmdziesiåtletni, aszt√ndeszim-

tergis.
Osmdziesiåtny, aszt√ndeszimtas.
Osmdziesi´cioro, aszt√ndeszim-

tiesù.
Osmdziesi´ciu, aszt√nes deszim-

tis.
Osme, po osme, aszt√niesù.
Osmia¢, osmiewa¢, apj√kti, o-

smianie, osmiewanie, apj√-
kimas.

Osmieci, osmieciny, n√sz¬awas.
Osmiela¢, osmieli¢, apdr√sinti,

idr√sinti.
Osmina,
Osmiboczny417, aszt√nszonis.
Osmiobok, ob. osmiokåt.
Osmiodzienny, aszt√ndienis.
Osmiofuntowy, aszt√nswaris.
Osmiokåt, aszt√nkampis.
Osmiokåtny, aszt√nkampinis.
Osmioletni, aszt√nergis.
Osmiomiesi´czny, aszt√niû mie-

nesû.
Osmionogi, aszt√nkojis. ⁄⁄
[II 297] Osmioraki, aszt√nerio-

pas.
Osmiorako, aszt√neriopaj.

Osmiornasob, aszt√niesù.
Osmiornasobny, aszt√niesinis.
Osmioro, aszt√netas.
Osmiorogi, aszt√nragis.
Osmioscian, aszt√nszonis.
Osmioscienny, aszt√nszoninis.
Osmiu, aszt√ne
Osmiudziesiåt418, ob. osmdziesi´-

ciu,
Osmiuset, aszt√ne szimtaj.
Osmka, ob. osemka.
Osmknå¢, osmyka¢,
Osmkroc, aszt√ne kartaj.
Osmkrotny, aszt√nkartis.
Osmnascie, aszt√nioleka.
Osmnascioro, aszt√nioleka419.
Osmnasobnie, osmnasobny, ob.

osmiornasobnie, Osmiornasob-
ny.

Osmnaste, aszt√niolektas.
Osmnastka, aszt√niolekine.
Osmnastny, aszt√niolektasis.
Osmnastu, aszt√niolekoj.
Osmnastu¬okciowy, aszt√niole-

kos mastû.
Osmnasty, aszt√niolektasis.
Osmoli¢, ob. osmala¢, osmorga¢,

ob. osmyka¢. ⁄⁄
[II 298] Osmpalcowy, aszt√npir-

sztis.
Osmradza¢, osmrodzi¢, ob. za-

smradza¢.
Osmset, osmiuset, aszt√ne szim-

taj.
Osmiusetny420, aszt√nszimtinis.
Osmuka¢, osmuknå¢, ob. osmy-

ka¢.
Osmy, asztantasis421.

Osmyka¢, osmyknå¢, osmuknåc,
osmknå¢,

OsnieØy¢, apsnigti.
Osnik,
Osnowa, apmesminis
Osnowanie422, apmesminis.
Osnowa¢, apmesti audek¬å.
Osny,
Osoba, prosope423.
Osobca, ob. samotnik.
Osobiscie,
Osobistoµ¢,
Osobisty,
Osobka,
Osobliwek,
Osobliwie, ipatej, ipaczej.
Osobliwoµ¢, ipatybe.
Osobliwy, ipatùs, ipatingas.
Osobnie, ob. osobno, skirium424.
Osobnik.
Osobno, skirium425. ⁄⁄
[II 299] Osobnoµ¢,
Osobny,
Osobowy,
Osocznik, girr´s sargas.
Osoczny,
Osoczy¢,
Osoka, ob. skarga, doniesienie.
Osoli¢, apsudyti.
Osowia¬oµ¢, pab¬usimas426.
Osowia¬y, pab¬usis.
Osowie¢, pab¬usti.
Ospa, rauples.
Ospale, snaudzej.
Ospale¢, snudis.
Ospa¬oµ¢, ospalstwo427,
Ospa¬y,
Ospanie, ospo¬oµ¢,

Ospiany,
Ospica, ospice, ospiczki, b¬u-

sines.
Ospieszale, ospiesza¬oµ¢, ospie-

sza¬y, ob. opieszale. i t. d.
Ospowacie¢, rauplieti428.
Ospowatoµ¢, rauplietumas.
Ospowaty, rauplietas.
Ospowy, rauplinis.
Osprawiedliwi¢, ob.429 uspra-

wiedliwi¢. ⁄⁄
[II 300] Osprosni¢, apmajtoti.
Osra¢, apszikti.
Osrebrzy¢, pasidabryti, ob.

srebrzy¢, posrebrzy¢.
Osromocenie, apkékszinimas,
Osromoci¢, apkekszinti430, isØar-

ginti.
Osromociciel, apkekszintojas

416  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne
pagal ab∂c∂l´.

417  S. Ropel. Oµmioboczny.
418  Iß tikr¨j¨ u paraßyta tik su viena ko-

jele.
419  Ètrp. le.
420  S. Ropel. Oµmsetny.
421  Sic!
422  S. Ropel.  vokabula  Osnowanie yra

toliau,  po  Osnowa¢,  bet  ^  savo  Ωodynå
S. Dauk.  Osnowanie  turb∆t  nusiraß∂  iß
S. Ropel. straipsnio Osnowa, kur taip pat
yra ßis Ω.

423  Prad. raßyti pra, bet ißtaisyta.
424  Û. skirium prir. v∂liau.
425  Û. skirium prir. v∂liau.
426  Prad. raßyti ab(?), bet ißtaisyta.
427  Pirmoji s ^trp.
428  Pirmoji i ^trp.
429  Ètrp. ob.
430  Prad. raßyti apker, bet ißtaisyta.
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OsroØa¢, osro∏y¢, jismarkinti.
Osród431, ob. srod, posrod.
Osrodek, widurys432. ‹ob.›
Osrodka, minksztimas. Skórka i

osrodka chleba, p¬uta ir mink-
sztimas d√nos.

Osrzenia¬y, apszarmotas,. pra-
Øilis433.

Osrzoni¢, apszarmoti.
Osrzonie¢, apsiszarmoti.
Ossa¢434, ob. osysa¢, ossa¢ si´,

prisi∏ysti, nu∏ysti435.
Ossocznik, ossoczy¢, ob. osocz-

nik, osoczy¢.
Osta¢, ob. zosta¢, osta¢ si´.
Ostaneczny, ob. ostateczny, pas-

kutinis.
Ostanek, pa¬ajkas, at¬ajkas, ob.

szczåtek, reszta, ostatek.
Ostanawia¢436, ostanowi¢, ob. ob-

stawia¢, oståpi¢.
Ostarze¢, apsenti, pasenti.
Ostatecznie, paskucziausej.
Ostatecznoµ¢, paskutine.
Ostateczny, paskutinis.
Ostatek, pa¬ajkas437. Ostatkiem

goni¢, paskutiniù waryti ‹,› ar-
ba pask√jù waro. ⁄⁄

[II 301] Ostatni, pask√jis, pasku-
tinis.

Ostatnie, paskucziausej. wissupa-
skiausej.

Ostentacya,, iszkilme438, iszejga,
ob. okaza¬oµ¢.

Ost´p, apstojimas.
Ost´powa¢, ob. obst´powa¢.
Ostka,
Ostoi si´, ob. osta¢ si´.

Ostokrzew,
Ostowaty, dagi√tas, digl√tas439.
Ostowy,
Ostracha¢, ostracha¢ si´, ob. o-

straszy¢, ostraszy¢ si´.
Ostracyzm, ostrakizm,
Ostrada¢, nuklejsti, paklejsti, o-

stradanie.
Ostracyzm440, ostrakizm.
Ostrada¢, nustoti.
Ostraszy¢,
Ostraszy¢ si´,
Ostrazy¢,
Ostrek, ostrew, ostrzek, ostrzew,
Ostr´gi441, ostr´∏ni¢e, pl. ostr´-

Øina.
Ostro, aszrej.
Ostroczy¢, ob. ohydzi¢, omier-

∏i¢442.
Ostrog, kalinys.
Ostroga, pintinas.
Ostrogarz, pintininykas. ⁄⁄
[II 302] Ostrogi´ty,
Ostrog¬upi,
Ostrogorµ¢, skaudejkartùs.
Ostrogowy, pintininis.
Ostrokåt,
Ostrokåtny,
Ostroko¬,
Ostrokonczaty,
Ostrokråg,
Ostrokr´gowy,
Ostrokr´ny,
Ostrokrzew,
Ostrokwasny, skaudej, skau-

dzejrugsztas443.
Ostromleczny,
Ostromyslny, guwùs, ob. lichy,

bystry.

Ostronosy, snapnosis.
Ostrorogi444, ¬ådragis.
Ostrooki,
Ostropest,
Ostropieprzny,
Ostrop¬aw, ob. ostryga.
Ostropysk, tiewsnukis.
Ostroµ¢, aszrybe.
Ostrosieczny.
Ostros¬up, ob. piramida445

Ostrow, sa¬a. ⁄⁄
[II 303] Ostrow´ge¬, ob. ostrokåt.
Ostrow´gielny446, ob. ostrokåtny.
Ostrowidnoµ¢,
Ostrowidny,
Ostrowidz, ¬uszis.
Ostrowidzowy, ¬uszinis.
OstroØa,
Ostroz´by, ¬anddantys447

Ostró∏en, ob. ostroØny,
OstroØen,
Ostro∏enie, aptwirtinimas.
Ostro∏ka, p´tinelis.
Ostrozki,
Ostro∏nie, sargéj, saugéj.
Ostro∏nie¢, saugùs.
Ostro∏niuchno, sargytelej, sau-

gitelej.
OstroØnoµ¢, sargumas, saugu-

mas.
Ostro∏ny, sargùs, saugùs.
OstroØowa¢, ostro∏y¢.
Ostruga¢, ob. struga¢, apdroØti.
OstruØy¢, apcziurkszloti.
OstruØyny, iØinas, kiawa¬aj, kiau-

taj.
Ostrwie, ob. ostrzew,

Ostry, aszrùs, ¬andùs, ¬ådùs,
gaj¬ùs448.

Ostryga, ostrzyga. ⁄⁄
[II 304] Ostrygojad,
Ostry∏
Ostrz, pl. ostrze.
Ostrze, ob. ostro.
Ostrze¢, ga¬√sti.
Ostrzedz, ostrzega¢, parsergieti.
Ostrzegacz, parsergietojas.
OstrzeØenie, ostrzeganie449, par-

sergiejimas.
Ostrzeja, ob. ostryga.
Ostrzek, ostrek, ob. ostrze.
Ostrzela¢, apszaudyti.
Ostrzenie, ga¬andimas.

431  Íi  bei  dvi  tolesn∂s  vokabulos  ir
S. Ropel. pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.

432  Tais. iß wydurys.
433  Tais. iß praØiles (?)
434  Prad. raßyti A, bet ißtaisyta.
435  Prad. raßyti nu∏yn, bet ißtaisyta.
436  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
437  Ètrp. j.
438  Prad. raßyti iszkim, bet ißtaisyta.
439  Prad. raßyti g, bet ißtaisyta.
440  Íi  bei  tolesn∂ vokabulos S. Dauk.

pakartotos antrå kartå.
441  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
442  Tais. iß omierzy¢.
443  Prad. raßyti skaudzej, (su kableliu!),

bet priraßyta rugsztas.
444  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra.
445  Ètrp. mi.
446  Ètrp. i.
447  Û. ¬anddantys prir. v∂liau.
448  Û. gaj¬ùs prir. v∂liau.
449  S. Ropel. atvirkßçiai: Ostrzeganie, O-

strzeØenie.
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Ostrzew, ostrew,
OstrzeØenie, parsergiejimas.
Ostrz´Ønica, ob. ostr´Øyna.
Ostrzy¢, ga¬√sti, wyostrzy¢, na-

ostrzy¢.
Ostrzyca,
Ostrzyciel, ga¬√stojas, ob. osel-

nik.
Ostrzydz, nukirpti.
Ostrzyga, ostrzygojad. ob. ostry-

ga, ostrygojad.
Ostrzy∏, juros-erelis, arba erys450.
OstrzyØenie, nukirpimas.
OstrzyØki, pl.
OstrzyØyny, ob. postrzyØyny.
Ostuda, nuzwarbimas.
Ostudza¢, uØszaldyti, ob. studzi¢,

ostudzenie, uØsØaldymas, ob.
studzenie. ⁄⁄

[II 305] Ostyga¢, prawiesti, at-
wiesti, ostygnienie, prawie-
simas.451

Ostyg¬o, wiesej,
Ostyg¬oµ¢, wiesumas452.
Ostyg¬y, wiesùs, atwiesis, pra-

wiesis.
Ostygnå¢, wiesti, ob. stygnå¢.
Osu¢, ob. osypa¢.
Osuch, oszuszek, sùkorelis, sù-

koris.
Osucizna, ob. wysypka.
Osudar, ob. Hospodar.
Osumowa¢, ob. sumowa¢.
Osunå¢, osuwa¢, nuslinkti.
Osunienie, nuslinkimas.
Osurowia¬oµ¢,
Osurowia¬y,
Osurowie¢,

Osurowienie, ob. osurowia¬oµ¢
Oszusza¢453, apdziowinti. oszu-

szy¢. ob. szuszy¢.
Osuszanie454, osuszenie, apdzio-

winimas, apdziuwimas.
Osuszek, ob. osuch.
Osuszy¢, ob. osusza¢.
Osutka, ob. osucizna.
Osutkowy,
Osuwa¢, osunåc.
Oswaja¢, apjaukinti, apgudinti455.
Oswajanie, oswojanie456, apjauki-

nimas457, apgudinimas.
Osw´dzi¢, aprukyti.
Oswiadcza¢, oswiadczy¢ ⁄⁄
[II 306] Oswiadczanie, odswiad-

czenie. apsisakymas458.
Oswiadczy¢, ob. oswiadcza¢, ap-

sisakyti459.
Oswiadczyciel.
Oswiata, aky¬umas, Øiburys.460

Oswieca¢461, apØibinti. S¬once o-
swieca ziemi´, saule Øibin Øia-
mej, oswieca¢ si´, oswieci¢ si´,
prasimokyti, pramokti.

Oswi´ca¢, oswi´ci¢, ob. po-
swi´ca¢462,

Oswiecanie, oswiecenie, apØijbi-
mas.

Oswi´cenie, ob. poswi´cenie.
Oswieci¢, ob. oswieca¢, ap-

Øiebti463

Oswieciciel.
Oswi´ciciel, ob. poswi´ciciel.
Oswieconoµ¢, oswitnoµ¢, ob.

swietnoµ¢
OswieØa¢, oswieØy¢, ob. odswie-

Øa¢.

Oswieze¢,
Oswit, auszra, ob. swit.
Oswita¢, auszti. ob. swita¢, o-

switnå¢, praauszti.
Oswitnoµ¢, ob. oswietnoµ¢.
Oswobadza¢. oswobodzi¢, iszl√-

s√ti.
Oswobodzenie, iszl√sawimas.
Oswobodzi¢, ob. oswobadza¢.
Oswobodziciel, iszl√s√tojas.
Oswoi¢, paprasti, pajunkti, ap-

junkti, apgusti, oswojenie, pa-
pratimas, apjunkimas, apgudi-
mas, ob. oswaja¢, oswajanie.

Osycha¢, apdziuti, nudziuti.
Osypa¢, apypilti464, osypywa¢,

apipyloti.
Osypanie, apypylimas. ⁄⁄
[II 307] Osypka,
Osypywa¢, ob. osypa¢.
Osysa¢, ossa¢, apØysti.
Oszacowa¢,
Oszacowanie,
Oszacownik, ob. szacownik.
Oszacunek, oszacowanie,
Oszadzia¬y, oszedzia¬y, apszar-

mojis.
Oszadzie¢, oszedzie¢, apszar-

woti.
Oszafrani¢,
Oszajca,
Oszala¬y, pasiutis.
Oszale¢, pasiusti.
Oszalenie, pasiutimas.
Oszali¢, pasiutinti.
Oszamota¢, apiplieszyti kam dra-

buØius grumdamos. oszamota¢
drzewo, apgenieti med¿.

Oszancowa¢, oszancowa¢ si´, ap-
sikasti, apkasti, apipilti.

Oszanowanie, apkasimas, apipy-
limas.

Oszarga¢, apipurwinieti.
Oszarganiec, purwinas.
Oszarpa¢, oszarpanie, ob. obszar-

panie, obszarpa¢, obszarpa-
nie¢.

OszarØe¢, ob. szarze¢.
Oszcza¢, apmyØti465.
Oszczådek, pl. oszczådki, pa¬aj-

kas. pl. pa¬ajkaj.
Oszcz´dliwie, oszcz´dliwoµ¢, o-

szcz´dliwy, ob. oszcz´dnie, ⁄⁄
[II 308] Oszcz´dnoµ¢466, oszcz´d-

ny, skrubej, skrubinaj, skrubu-
mas, skrubinimas, skrubùs,
skrubinas.

Oszcz´dnie, skrubej, skrubinaj.
Oszcz´dnoµ¢, skrubumas.

450  Turb∆t prad. raßyti eris, bet ißtaisyta.
451  Visas ßis straipsnis ^trp.
452  Prad. raßyti wiesus, bet ißtaisyta.
453  S. Ropel. Osusza¢.
454  Prad. raßyti osz, bet ißtaisyta.
455  Prad. raßyti apd, bet ißtaisyta.
456  R. n taisyta.
457  Prad. raßyti apjp(?), bet ißtaisyta.
458  Û. apsisakymas prir.
459  Û. apsisakyti prir.
460  Visas ßis straipsnis ^trp.
461  Prad. raßyti Oswia, bet ißtaisyta.
462  Tais. iß poswi´ci¢.
463  Û. apØiebti prir. v∂liau.
464  Prad. raßyti api, bet ißtaisyta.
465  Prad. raßyti apmiz, bet ißtaisyta.
466  Tokia vokabula S. Ropel. yra toliau,

çia Ω. Oszcz´dnoµ¢ S. Dauk. paimtas iß po
to esançio S. Ropel. straipsnio Oszcz´dnie.
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Oszcz´dny, skrubùs, skrubinas.
Oszcz´dza¢, oszcz´dzi¢, skru-

binti.
Oszcz´dzanie, oszcz´dzenie,

skrubinimas.
Oszcz´dzi¢, ob. oszcz´da¢.
Oszcz´dziciel, skrubintojas467.
Oszczek, ob. szczekanie.
Oszczeka¢, oszczekiwa¢, ap¬oti,

ap¬osnoti.
Oszczekanie, ap¬oimas.
Oszczekiwacz, ap¬ojejas.
Oszczeni¢468 si´, apsiturieti, ob.

szczeni¢ si´.
Oszczep, ragotine.
Oszczepek, akstis
Oszczepisko, ragotin´s kôtas.
Oszczepiste drzewo jetiotas

medis.
Oszczepnik, ragotinykas.
Oszczepowy, ragotininis.
Oszczerca, szunkaklys, arba,

szunkauklys.
Oszczerco, szunkaklej.
Oszczerczy, szunkaklingas. ob.

potwarczy,
Oszczerstwo, szunkaklybe.
Oszczer∏a¢, atsiwijpti, ob. wy-

szczerza¢.
Oszczerza¢ si´, pamietoties.
Oszczerzanie, pamietojimos469,

ob. uråganie. ⁄⁄
[II 309]470 Oszczymi¢, oszczymny,

ob. oszcz´dzi¢, oszcz´dny,
Oszedzia¬y, oszedzie¢, ob. osza-

dzia¬y, oszadzie¢471.
Oszem¬a¢, apmiØoti, oszem¬any,

apmiØotas.

Oszewka. wi472

Oszkalowa¢, ob. szkalowa¢.
Oszkalowanie,
Oszkaradzi¢, apterloti, apibjau-

rioti473.
Oszkaradzi¢ si´, apsiterloti, ap-

sibjaurioti.
Oszkar, ob. oskard, oszkli¢ ob.

oµkli¢.
Oszlachca¢, oszlachci¢, ob. uszla-

chetni¢.
Oszlachcenie, ob. uszlachcenie.
Oszlachcony, ob. uszlachcony.
Oszlachetni¢, ob. uszlachetni¢.
Oszlada, ob. oµlada.
Oszloch, ob. sniadek.
Osznurowa¢, ob. obsznurowa¢.
Oszo¬omi¢, apmonyti.
Oszow, ob. ch¬odnik.
Oszpeca¢, oszpeci¢, apibjaurioti.
Oszpecenie474, apibjauriojimas.
Oszpeci¢, oszpeci¢475 si´, ob.

oszpeca¢.
Oszpetnie¢, pabjaurti.
Oszpila¢, apsakstyti.
Oszrodka, ob. osrodka.
Oszrótowa¢.
Osztachetowa¢, ⁄⁄
[II 310] Oszuka¢, apgauti.
Oszukanie, apgawimas, apgaune.
Oszukalnik, ob. oszukanie¢, o-

szust.
Oszukanstwo, ob. oszustwo.
Oszukiwa¢, ob. oszuka¢, apgau-

dinieti.
Oszustka,
Oszustny,
Oszustowstwo476,

Oszust√ski,477

Oszustwo,
Oszwabia¢, nukropti.
Oszwabiacz, oszwabic, kropiejas,

nukropti.
Oszwabienie, nukropimas.
Oszwarcowa¢, apj√dinti.
Oszy¢, ob. obszy¢.
Oszydza¢, oszydzi¢, iszj√kti.
Oszydzanie, oszydzenie.
Ot, ob. oto, tet.
Otaborowa¢, otaborzy¢, ragiemis,

arba sz¬ajemis, szliediemis ap-
taszk√ti.

Otaborowa¢ si´, szliediemis arba
ragiemis, apsitaszk√ti.

Otaczac, otoczy¢.
Otaczanie, otoczenie.
Otaf¬owa¢, mejmurajs iszk¬oti478.
Otaja¢, otaje¢, adriekti.
Otajenie, adriekis. ⁄⁄
[II 311] Otak, gasas.
Otaksowa¢, ob. otakxowa¢479.
Otamowa¢, uØtw´kti.
Otarasowa¢,
Otarcie, aptrinimas, nutrinimas.
Otarga¢, ob. obszarpa¢
Otarganiec, ob. obszarpaniec.
Otargowa¢, nulygti.
Otasmowa¢, apkaspin√ti.
Otarty480, ob. obtarty.
Otaxowa¢,
Otch¬aˆ,
Otchliny481,
Otchlisko,
Otchlisty,
Otchnå¢, atkwiepti, atgauti dwa-

s´, ob. ocuci¢.

Ot´pi¢, ot´pie¢, ob. t´pi¢, t´pie¢,
apbukinti, atbukti.

Ot´∏a¢, ot´Øy¢, pastierti., ot´Øe¢,
pastierinti, ot´∏a¬oµ¢, pastieri-
mas, ob. st´∏a¢.

Otka¢, ob. obetka¢.
Ot¬acza¢, ‹ob.› ot¬oczy¢, apkim-

szti,
Ot¬u¢, ot¬uka¢, nukolti, nukùldi-

nieti, apkriuszti.
Ot¬uczony, nuku¬tas.
Ot¬uczyny, ob. paklepie, paz-

dzierze, paku¬as, nubraukas.
Ot¬uk, ob. t¬uk. ⁄⁄
[II 312] Ot¬uka¢, ot¬ukanie, nu-

kruszti, nukriuszimas. apkru-
szti, apkruszinieti.

Ot¬usci¢, apriebinti, aprijbinti,
irijbinti.

Ot¬uµcie¢, jiriebieti, jirijbieti,

467  V∂liau tais. iß skrupintojas.
468  Prad. raßyti Oszczec, bet ißtaisyta.
469  Prad.  raßyti  pamietoje(?),  bet ißtai-

syta.
470  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 14 — tai lanko numeris.

471  Tais. iß oszadzi¢.
472  Nebaigtas raßyti Ω.
473  Prad. raßyti apij, bet ißtaisyta.
474  Tais. iß Oszpeci¢.
475  Tais. iß oszpeca¢.
476  S. Ropel. Oszustostwo.
477  Visas ßis straipsnis ^trp., netiksliai

paraßytas. S. Ropel. Oszustowski.
478  Prad. raßyti iz, bet ißtaisyta.
479  S. Ropel. Otaxowa¢.
480  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
481  Prad. raßyti Otl, bet ißtaisyta.
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Oto, szità, szitaj.
Otoczenie, apsiautimas.
Otoczny, apsiautamas.
Otoczy¢, ob. otacza¢.
Otoczyciele,
Otoczyna, ob. osierdzie482

Otoczysty,
Otok, pulej.
Otoman, atmonas, rykys, karwe-

dys, wiriausiuju-wiriausis.
Otopi¢, otopi¢ si´, paskandinti,

pasiskandinti.
Oto∏, ob. oto.
Otråbi¢, otråbowa¢, aptrubyti,
Otråca¢, otråci¢, nudauØti,
Otr´biany483, atrubinis, sielininis.
Otr´biasty, atrubingas, sielinin-

gas
Otr´bowa¢, otr´bywa¢, ob. o-

tråbi¢.
Otr´bowia¬oµ¢,
Otr´bowia¬y,
Otr´by, otråb, atrubes, sielinas.
Otr´dowacie¢, ob. tr´dowacie¢.
Otr´t
Otr´twiec, otr´twia¬oµ¢, otr´twia-

¬o, ob. odr´twiec, odr´twia¬oµ¢,
odr´twienie. ⁄⁄

[II 313] Otrociny, Øiogspiras, ob.
opi¬ki.

Otrocki, wyriszkasis.
Otroczåtko, otrocz´, wajkatis,

wajkutis.
Otroczek, wajkélis, wajkytis.
Otrok, wyriszkas.
Otru¢, otru¢, si´, nupenieti, ap-

d√ti, ob. tru¢
Otruciel, apdawiejas, nupenie-

tojas.

Otruchle¢, nusiminti, nutirpti.
ob. truchle¢

Otrupia¬oµ¢, nutirpimas, nusimi-
nimas.

Otrupia¬y, nutirpis, nusiminis, i
n√miriel¿ pawirtis.

Otrupie¢, i n√miriel¿ pawirsti.
Otruty, apd√tas484, nupenietas.
Otrzåsa¢, otrzåµ¢, otrzåsnå¢, krie-

sti. Otrzåsa¢ owoce z drzew,
kriesti wajsius nu medziû.

Otrzåsanie, krietimas, kriesina.
Otrzaska¢485, pripratinti486, prijun-

kinti487, otrzaska¢ si´, prijunkti
priprasti.

Otrzaskanie, pripratinimas, pri-
jaukinimas, otrzaskanie si´,
pripratimas, prijunkimas.

Otrzåsnienie, nukratymas.
Otrzebi¢,, apskinti, apwokti, ob.

trzebi¢.
Otrze¢, aptrinti, apsz¬√styti488, ob.

ociera¢.
Otrzepa¢, iszp¬akti dulkès isz

drabuØio.
Otrzezwia¢, otrzezwi¢, prasib¬å-

dyti, ob. trzezwi¢.
Otrzezwie¢, issib¬ådyti.
Otrzezwienie, prasib¬ådymas, is-

sib¬ådymas.
Otrzezwiony, prasib¬ådis, issib¬å-

dis. ⁄⁄
[II 314] Otrzoskany, czeresn√tas.
Otrzyma¢, otrzymywa¢, aptu-

rieti.
Otrzymanie, apturiejimas.
Otucha, klautis.

Otucza¢, apibarioti, ipenieti489.
Otula¢, pagl´∏mti490, apg¬austi,

apsiausti, otuli¢ si´, apsi-
siausti.

Otumani¢, apmiglinti, apmonyti,
ob. tumani¢.

Otwarcie, atwerej.
Otwarcie, atwiermas491, adary-

mas, atrakinimas.
Otwardnå¢, otwardnie¢, otwar-

dzie¢, apkietieti, apkijtieti.
Otwardnia¬oµ¢, otwardzia¬oµ¢492,

apkietiejimas, apkijtiejimas.
Otwardnia¬y, otwardzia¬y, apkie-

tiejis, apkijtiejis.
Otwardnie¢, ob. otwardnå¢.
Otwardza¢, otwardzi¢, apkietinti,

apkijtinti.
Otwardzia¬oµ¢, otwardzia¬y, ob.

otwardnia¬oµ¢, otwardnia¬y.
Otwardzi¢, ob. otwardza¢, o-
twardzie¢, ob. otwardnie¢.

Otwartoµ¢, adarumas.
Otwarty, adarùs.
Otwiera¢, otworzy¢, adaryti, at-

rakinti, atwerti.
Otwieracz, adarytojas, atwierie-

jas, atrakintojas.
Otwieralny, adaromas, atrakina-

mas493.
Otwieranie, adarymas, atrakini-

mas.
Otwierdzi¢494, apstiprinti, ob. u-

twierdzi¢.
Otwor, adaryne, kiauryne.
Otworny, ob. otwieralny. ⁄⁄
[II 315] Otworzelina495, skylie,

kiauryne, spragas.

Otworzelisko, didele, skylie, di-
dele kiauryne.

Otworzenie, ob. otwieranie.
Otworzy¢, ob. otwiera¢
Otworzyµcie, otworzysto, atwe-

raj.
Otworzystoµ¢, ob. otwartoµ¢.
Otworzysty, ob. otwarty.
Oty¢, nutukti, irijbieti.
Otycie, itukimas496, riebumas, ob.

roztycie, utycie.
Otycza¢, otyczy¢, apwarpyti.

Otyczy¢, Øirnius, apinius, ap-
warpyti, Øirnius, apynius.

Otyka¢, ob. obtyka¢
Otylia,
Oty¬oµ¢, tuk¬umas, tuklybe.
Oty¬y, tùk¬ùs.
Otynkowa¢, ob. tynkowa¢,
Otytu¬owa¢, otytu¬owa¢ si´, ob.

tytu¬owa¢.
Ot∏e, oto.

482  Antroji i ^trp. Û. galas skustas.
483  Prad. raßyti Otra, bet ißtaisyta.
484  Prad. raßyti nu, bet ißtaisyta.
485  Prad. raßyti Otrasz, bet ißtaisyta.
486  Tais. iß priprasti.
487  Tais. iß prijukti.
488  Prießd. ap- tais. iß santrumpos ob.
489  Tais. iß apipenieti.
490  Turb∆t nor∂ta paraßyti pagl´m∏ti.
491  Galb∆t nor∂ta paraßyti atwierimas.
492  Iß tikr¨j¨ paraßyta Otwardzia¬oµ¢, o-

twardnia¬oµ¢, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunu-
meruoti skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.

493  Tais. iß atrakinimas.
494  Ètrp. r.
495  Prad.  raßyti  Otworzen(?),  bet ißtai-

syta.
496  Prad. raßyti id(?), bet ißtaisyta.
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Ouzda¢, iØaboti.
Ouzdany, iØabotas497.
Ow, owa, owo, tas, ta.
Owad, gywis.
Owåd, tinaj. Do owåd, lig tinaj.
Owak, tejp.
Owako, ob. owak.
Owa¬aszy¢, iszromyti498, iszli-

ginti.
Owalnie, apsukurtinaj.
Owalnoµ¢, apsukurtinumas499. ⁄⁄
[II 316] Owalny, apsukurtinas.
Owarowa¢, ob. obwarowa¢.
Owata, kiauszoka,
Owca, awis.
Owcug, ob. ch¬opie¢ do butow.
Owczany, ob. owczy. awininis
Owczarczyk, owczarek, awiupie-

m√.
Owczarka, awiû piemene, ob.

paterska.
Owczarnia, awiniczia.
Owczarny, awiniczinis.
Owczarski, awinis.
Owczarstwo.
Owczarz, awinykas.
Owczåtko, jeratis.
Owczesnie, tami ¬ajki.
Owczesny,
Owczy, awinis,
Owczyna, awikajlis.
Owczynie¢, awiu¬ajdaras.
Owdowia¬oµ¢, naszlyste.
Owdowia¬y, apnaszlis.
Owdowie¢, naszlù, ar naszli pa-

likti.
Owdowic, apnaszlinti.
Owdowienie, apnaszliejimas.

Owdzie, aure, ten.
Owedy, ob. tedy.
Ow´dy, ob. tamt´dy. ⁄⁄
[II 317] Owia¢, ob. owiewa¢, api-

pùstyti.
Owieczka, awele.
Owi´dnå¢, apwysti, ob. wi´dnå¢.
Owienczy¢, apwajnik√ti, ob.

wienczy¢.
Owieµ¢, wizgé. pl. wizgés.
Owiesik, owsik, wizgéle.
Owiesny, ob. owsiany, awiØinis.
Owiewa¢, apipustyti, apipusti.
Owilgnå¢, apdriekinti.
OwilØa¢, owilØy¢,, apdriekinti,

ob. odwilØa¢.
Owini¢, ob. obwinia¢,
Owija¢500, owinå¢, ob. obwija¢.
Owionå¢, ob. owiewa¢,
Owisnåc, obwisnå¢, nuswirti501,

nutysti.
Owle¢, ob. oble¢.
Ow¬oka, antwa¬ka¬as.
Owo, ob. ow.
Owo zgo¬a, wienù zodziù, trum-

paj sakant.
Owoc502, wajsiùs.
Owocnica, wajsiniczia.
Owocnictwo.
Owocnik, wajsinykas.
Owocny, ob. owocowy, wajsinis.
Owoconosny, wajsiu neszås,

owocorodny, wajsiu d√dås,
wajsingas.

Owocowanie,
Owocowy, wajsinis.
Owoczesnie, ob. owczesnie, owo-

czesny, ob. owczesny, ⁄⁄

[II 318] Owoszczy¢, apwaszkyti.
Owrzodzenie, apskaudulawimas.
Owrzodzia¬oµ¢503, skaudul√tu-

mas.
Owrzodzia¬y, skaudul√tas.
Owrzodzie¢, skaudulejs, aptekti.
Owsianka, awiØyne, wizgyne
Owsiany, wizginis,
Owsik,
Owsisko, wiØginas504 wizgiena505.
Owszeki, butinaj.
Owszem, jouba.
Owt´dy, ob. ow´dy. ob. ow,

owtu, ob. owdzie
Oy506, ob oj.. aj.
OØadzi¢, ob. obrzydzi¢, omierzi¢.
OØala¢, oØali¢, oØa¬owa¢, aprau-

doti.
OØanka.
OØd, ob. ozdownia,
Ozdabia¢, graØinti.
Ozdabiacz, graØintojas.
Ozdabianie, graØinimas.
OØdnica, ob. ozdownia.
Ozdoba, graØybe.
Ozdobiciel, graØintojas.
Ozdobienie, graØinimas.
Ozdobnie, graØej.
Ozdobnoµ¢, grazumas.
Ozdobny, graØùs. ⁄⁄
[II 319] Ozdownia, saliklinykas.
Ozdownik,
Ozdrowialy, pagijis.
Ozdrowi¢, iszgydyti.507

Ozdrowiciel, gydytojas.
Ozdrowie¢508, ob. uzdrowie¢509.
Ozdrowienie, pagijimas.

OØdØenie, (s¬odu) dziowinimas
salyk¬o.

OØdØy¢, (s¬od) dziowinti, salyk¬å.
OØ´dki,
OØega¢, oØegnå¢, oØgnå¢. apdeg-

ti, nudegti.
OØenia¢, oØeni¢, o∏eni¢ si´. apsi-

pati√ti, pat´ westi.
O∏enienie, patios v paczios we-

dimas.
OØeniny, apsipatiawimas
OØga, gajsras. ob. o∏gnåc ob.

oØega¢.
Ozi´bia¢, ozi´bi¢510, suszaldyti
Ozi´bienie, sùszalimas.
Ozi´ble. wiesumas. wiesej. sza¬-

taj, Øwarbej.
Ozi´bie¢511, nuØwarti, sùszalti
Ozi´b¬o, sza¬taj, Øwarbej
Ozi´b¬oµ¢, suszalimas, sza¬tumas,

Øwarbis

497  Prad. raßyti iØaboti, bet ißtaisyta.
498  Û. galas taisytas.
499  Û. apsukurtinumas prir. v∂liau, blyß-

kesniu raßalu.
500  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Owija¢ çia pateiktas prie vokabulos
OwilØa¢.

501  Prad. raßyti nut, bet ißtaisyta.
502  Virß  galin∂s  c nubrauktas  diakri-

tikas (buvo ¢).
503  Pirmoji z ^trp.
504  PradΩioje Ω-io nubr. a.
505  PradΩioje Ω-io nubr. a.
506  Tais. iß Oj.
507  Visas ßis straipsnis ^trp.
508  Tais. iß Ozdrowi¢.
509  Tais. iß uzdrowi¢.
510  Pirmoji i ^trp.
511  S. Ropel. Ozi´blec, blca [...]
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[II 323]          P.

P, balsie abecie¬as.
Pa¢, pats.
Paca,
Pach, kwapas, ob. zapach, woˆ.
Pacha, paØaste.
Pacha¢, nusidieti.
Pacha¢, arti.
Påcha¢, Øydieti, kwepieti, ob. wå-

cha¢, wietrzy¢, √sti1.
Pacharzyna, ob. p´cherz.
Pachciarka,
Pachciarski,
Pachciarz,
Pachma,
Pachna,
Pachnå¢, kwepieti.
Pachåcy2, kwepås.
Pacho¬,
Pacholåtko.
Pacholczno,
Pacholczy,
Pacholczy¢, ob. pacho¬kowa¢,
Pachol´,
Pachol´cy, ⁄⁄
[II 324] Pacho¬eczek, ob. pacho-

¬ek.
Pacho¬ek,
Pacholiczny,
Pacholik, ob. Pacho¬ek.
Pacho¬chowa¢3,
Pacho¬kowanie,
Pacholstwo,
Pacht,
Pachwina,
Pachwinowy,
Paciep,4 paciepi¢.

Pacierz, poteraj.
Pacierzowy,
Pacierzy¢,
Paciorek,
Paciorkowaty,
Paciornik, roØancziû dirbiejas5.
Paciuk,
Pacnå¢, takszterieti, plekszterieti.
Pacta conventa,
Pacyent, ligonis.
Pacyfika¬,
Påcz,
Påczek6, ⁄⁄
[II 325] Pacze, ob. påkowie,
Påczek, punpurelis, medzio,

bumbulelis ∏oliû.
Paczenie si´, spaczenie si´.
Paczeµ,
Paczka,
Paczoski
Paczy¢,
Paczyna, ob. wios¬o.
Pad, ob. slad.

Ozi´b¬y, suszalis, nuØwarbis,
OØi´bnå¢512, nuØwarti, suszalti.
Ozieleni¢, paØal√ti.
Oziemnik
Oziera¢ si´, ob. obziera¢ si´, ap-

sizwalgyti. ⁄⁄
[II 320] Ozimina, Øieminej jawaj,
Ozimy, Øieminis.
Ozionå¢, apØioti.
Oz¬oci¢, ob. z¬oci¢, apauksyti.
OØ¬opa¢ si´, priw´pti.
Ozna¢, ob. obezna¢ si´ apsipa-

Øinti.
Oznacza¢, oznaczy¢, paØ´klinti.
Oznaczanie, oznaczenie, paØ´kli-

nimas.
Oznajmia¢513, oznajmi¢, Øod¿ d√ti.
Oznajmienie, Øodzio dawimas.
Oznajmujåcy, zod¿ d√dås514.
Oznaka, ∏enk¬as.
Oznica, ob. ozdownica.
Ozoba¢, lesti.
OØog, pagalis.
OØó¬ci¢, ob Øó¬ci¢, pageltoninti.
Ozor, lieØuwis.
OØta515.
OØrebi¢ si´, ob. zrebi¢ si´.
Ozrzedle, ob. pas. dirØas.
Ozuchwali¢, ozuchwali¢ si´.
OØuwca, ob. potwarca.
Ozwa¢ si´, atsilijpti, ob. odezwa¢

si´.
Ozwa¢516,
O∏y¢, atgyti, ob. odØy¢.
OØycie, atgijimas.
OØywczy, gajwingas, ob. oØiwny.
Ozywia¢, gajwinti, odØywi¢, at-

gajwinti. ⁄⁄

[II 321] OØywiciel, gajwintojas,
atgajwintojas.

Ozywienie, gajwinimas.
OØywny, gajwingas. ⁄⁄
[II 322]517 ⁄⁄

512  Ètrp. i.
513  Tais. iß Oznajmi¢.
514  Prad. raßyti z(?), bet ißtaisyta.
515  S. Ropel. OØota.
516  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
517  Psl. 322 yra tußçias.

1  Û. √sti prir. v∂liau.
2  S. Ropel. Pachnåcy.
3  S. Ropel. Pacho¬kowa¢.
4  Toliau  palikta  vietos maΩdaug vie-

nam ΩodΩiui.
5  Tais. iß dirpiejas.
6  S. Ropel. vokabula Påczek yra tik po

Pacze.
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Påd, ob. p´d7,
Pada¢, paµd∏8, paµ¢9, kristi.
Padaczka,
Padalcowy,
Padaczy10,
Padale¢,
Padanie, padnienie, kritimas.
Padanie si´,
Padlina, pad¬o, striktas, dwiesi-

na, majta.
Pado¬, pakalne,
Pado¬owy, pakalninis.
Paduch, p√lemoja11 liga.
Padyschah12, padischah.
Padz,
Paf, pompt, tejp sako wobu¬uj

krintant.
Påga, p´ga, ob. pr´ga. ⁄⁄
[II 326] Pagina, ob. stronica, ¬ak-

sztas.
Pagóreczek, ob. pagórek.
Pagórek, ka¬wale, ka¬wajczia.
Pagórkowaty, ka¬wotas, ob.

wzgórek, wzgórze.
Pagórkowy,
Pågwica, ob. guz, ob. wole., pun-

pa, gumbas.
Pajåczek,13

Pajåk, woras.
Paj´czny, worinis,
Paj´czyna, wortinkle.
Paj´czynny, wortinklinis14, paj´-

czyniasty, paj´czysty, wortin-
klietas15, paj´czysty, wortin-
klingas16.

Pajucki,
Pajuk,
Pajowa¢17, ob. syci¢ si´,

PaiØ, paiØa,
Pak, ob.18 zas.
Pak, ob. paka.
Paka
Pakciarka.
Pakiecik,
Pakiet,
Pak¬ak.
Pakliepie19,
Pakliepny20, ⁄⁄
[II 327] Pakoµ¢,
Pakosnik,
Pakowa¢,
Pakowanie,
Påkowie,
Pakowka,
Pakowny,
Pakt,
Paktarz, ob. pachciarz,
Paktowa¢21, pachtowa¢,
‹Paktarz, ob. pachciarz,›
Paku¬y, n√szukas, n√braukas,

paku¬as.
Pal. ob. pali¢.
Pal,
Pala,
Pa¬ac, rumaj.
Pa¬acowy, ruminis.
Pa¬acyk22, rumatis, rumelis23.
Pa¬acz, kuriejas.
Palåcy24, degås.
Pa¬ajåcy, degås.
Pa¬anie, degimas, degsina.
Palanka25,
Palanka, worie¬ka.
Palant, ⁄⁄
[II 328] Palantowa¢.
Palarusz, ob. paraliØ.

Pa¬asik, kardele.
Pa¬asz, karda.
Pa¬aszowy, kardinis
Palatyn,
Palatiˆski26,
Palcat, ramentas, bruklys.
Palcowy, pirsztinis.
Palczasty, pirszt√tas.
Palec, pirsztas.
Pa¬eczka, ¬azdele.
Palecznik,
Palecznik27,
Paleczny, ob. palcowy
Palenie,
Palestra,
Palestrancik,
Palestrancki,
Palestrant,
Palestranski28,
Palet,
Paleta,
Pali¢, degti, deginti.
Paliczka, ⁄⁄
[II 329] Palikopa
Palipiecek, peczkuris.
Palisada29,
Paliur,
Paliusz,
Paliwa¢, deginieti. od pali¢,
Paliwoda,
Pa¬ka,
Pa¬ki, ob. palny, ob. ciep¬y, go-

råcy,
Pa¬kierz,
Pa¬konoszec,
Pa¬kowa¢,
Palma,
Palmeczka,

Pamisty30., palmorodny.
Palmowy,
Palnå¢, dauØti.
Palnienie, duØis, dauØimas.
Palnik,
Palny, degamas.
Palony, degintas.
Palowa¢,
Palowanie.
Palowy,
Pa¬ub, kamienas.

7  Prad. raßyti b, bet ißtaisyta.
8  Ètrp. µ.
9  Iß tikr¨j¨ paraßyta paµ¢, paµd∏, bet ßie

ΩodΩiai virßuj sunumeruoti skaiçiukais a-
titinkamai 2 ir 1.

10  S. Ropel. Padalczy.
11  Prad. raßyti p√len, bet ißtaisyta.
12  Tais. iß Padichah. S. Ropel. Padyszah.
13  Toliau ißskusti  du Ω-iai, turb∆t pra-

sidedantys r. k.
14  R. o taisyta iß a ar tik paryßkinta o (?)
15  R. o taisyta iß a ar tik paryßkinta o (?)
16  R. o taisyta iß a ar tik paryßkinta o (?)
17  Íi  vokabula  ir  S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
18  Ètrp. ob.
19  Tais. iß Pakliepe. S. Ropel. Paklepie.
20  S. Ropel. Paklepny.
21  Prad. raßyti Pac, bet ißtaisyta.
22  Tais. iß Pa¬acik.
23  Prad. raßyti n, bet ißtaisyta.
24  Íi  vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
25  Buvo paraßyta su ¬, bet ^striΩasis br∆-

kßnelis nubrauktas.
26  S. Ropel. Palatyˆski.
27  S. Ropel. Pa¬ecznik.
28  S. Ropel. Palestrantski.
29  Prad. raßyti Pas, bet ißtaisyta.
30  S. Ropel. Palmisty.
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Pa¬uba, po¬ubis.31

Paluch, didesis pirsztas. ⁄⁄
[II 330] Paluszek, pirsztelis, ma-

Øasis pirsztas.
Paluszkowa¢
Panfil.
Pamiåtka, minawone.
Pami´c, ominas.
Pami´ta¢, minieti.
Pami´tliwy, minås. miningas
Pami´tne, ob. pami´tny,
Pami´tnica, minietuwe.
Pami´tnie, minietinaj.
Pami´tnik, minietinis.
Pami´tno, ob. pami´tnie.
Pami´tny, pami´tliwy, minemas,

atminamas.
Pampuch, ob. påczek.
Pan, Ponas.
Pan,
Panachida, ma¬da uØ mirusius.
Panak,
Panakowy,
Pancerola, ¬apu szeszké.
Pancernik32, szarwotinis.
Pancerny szarwotas.
Pancerz, szarwas.
Pancerzniarz, pancerznik, szar-

winykas. ob. kolczuga.
Pancerzyk, szarweles.
Pandora,
Pandrow, ⁄⁄
[II 331] Pandur, pl. pandury.
Paneczek, ponatis,. ponelis.
Panegiryczny,
Panegirysta,
Panek, ponytis.
Paneˆko, ponyti, poneli.

Panew,
Panewka, paniauka.
Panewny,
Pani, poni
Paniåtko33, ponajtis.
Panic, pl. panicy. ob. prawiczek.
Panictwo, ob. panienstwo, pra-

wiczenstwo.
Panicz, paniczyk.
Paniczkowa¢,
Paniczyk, ob. panicz.
Paniczyna. ponytis.
Pani´, ponajtis34.
Pani´cy,
Panienka, panieneczka, mergyte,

mergele, mergajte. panele.
Panienski, merginelis. merginis.
Panieˆstwo,
Panin, poninis.
Panisko, panosko, ponalis.
Panna, mergajte.
Panniny, merginis.
Panosza, didziulis. ⁄⁄
[II 332] Panosza, didziunas.
Panoszenie, spanoszenie, iturtie-

jimas. panoszenie si´, jisitur-
tinimas.

Panoszy¢, spanoszy¢, iturtieti.
Panowa¢, waldyti, poniawoti.
Panowanie, waldymas, poniawo-

jimas.
Panownik, waldymieras35.
Panowny, wa¬dùs.
Panowy, poninis.
Paˆski, poninis, poniszkas.
Paˆskie, ob. panszczyzna.
Paˆsko, poningaj, poniszkaj.
Poˆskoµ¢36, ponybe.

Paˆstwo, walstybe.
Panszczyzna, ¬aØas, baudziawa.
Panszczyzniany, baudziawinis.37

Pantaleon,
Pantalon, Pantaleonas, wardas38,

pl. pantalony, kélnes.
Pantera, ¬uszis.
Pantofel, påteple.
Pantofelek, påteplele.
Pantoflarz, påteplinykas.
Pantograf,
Panujåcy, waldimieras, waldy-

tojas.
Papa, ob. tata,
Papa,
Papa¢, ⁄⁄
[II 333]39 Papawa,
Papcik, ob. papu¢.
Papie, ob. påkowie,
Papier, popieriùs.
Papierne, popierines, mokésnis

nu popieriaus.
Papiernia, popieriniczia.
Papiernik, popierinykas.
Papierny, popierinis.
Papierzysko,
Papieski, papiestwo40, ob. pa-

piezki, papieztwo.
Papie∏, popieziùs.
Papiezki, popieØinis.
PapieØnictwo, popieØawimas
PapieØniczy, popieØinis.
PapieØnik, popieØinykas.
Papieztwo, popiezija.
Papilot,
Papinkarz,
Papinki,
Papinkowato,

Papinkowatoµ¢,
Papinkowaty,
Papirus,
Papirusowy
Papista, PopieØinykas, papistow-

ski, papizm, ob. ⁄⁄ [II 334] Pa-
pie∏nik, papieØniczy, papiez-
nictwo.

Papka,
Papkowaty,
Papla, ta¬awykas.
Papla¢, ta¬awoti.
Paplacz, ob. papla.
Paplanie, paplotanie, plaplanie,

ta¬awojimas.
Paplarka, ta¬awyké.
Paplarstwo,
Paplarz, ob. papla.
Paplota¢, paplotanie, ob. papla¢,

paplanie.
Påpowie, ob. påkowie.
Papra¢, papartis.
Paprociany, papartinis.
Paprocina, papartynas41.

31  Visas ßis straipsnis ^trp.
32  Íi  vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
33  Prad. raßyti Pano, bet ißtaisyta.
34  Tais. iß panatis.
35  Tais. iß waldimieras.
36  S. Ropel. Paˆskoµ¢.
37  Visas ßis straipsnis ^trp.
38  Iß tikr¨j¨ paraßyta wardas, Pantaleo-

nas, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti
skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.

39  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-
pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 15 — tai lanko numeris.

40  Prad. raßyti papiez, bet ißtaisyta.
41  Prad. raßyti paparti, bet ißtaisyta.
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Paprotczany, papartinis.
Paprotka.
Paprotnica,
Paprotnik,
Paprza¢, paprza¢42 si´, pùrinti,

purinties.
Paprzyca,
Paprzysko, pùryk¬a, pl. paprzy-

ska,
Papu¢,
Papuga,
Papu∏asty,
PapuØe¢, ⁄⁄
[II 335] Papuzi, papuØy,
Par, ‹giedra, garas.›
Par, ‹grute,› peras43.
Para, garas.
Para, grutes44.
Parabo¬a,
Parabo¬a,
Parabolicznie,
Paraboliczny,
Para¢ si´, grutieties, gretinties.
Parada, iszkilme,
Paradnie, iszkilmej.
Paradny, iszkilmingas.
Paradowa¢,
Paradowanie,
‹Paradys, rojùs›
Paradox,
Paradoxalnie,
Paradoxalny,
Parafia, pagastas, parakwija.
2 Parafian, parafianin, pagastiny-

kas45, parakwijonis.
1 Parafialny46, pagastinis, parak-

wijoninis.
Parafianski, pagastinis.

Parafianstwo, pagastumas, pa-
rakwijonumas.

Parafianszczyzna, ob. parafians-
two.

Parafrazowa¢, parafrazowanie.
Paragon,
Paragraf, ⁄⁄
[II 336] Paraklet,
Paralela,
Paralipomen,
Paralityczny,
Paralityk,
Parali∏, stabas,. Tkni´ty, parali-

∏em47, stabo ligù isztiktas.
Parali∏owa¢, sparalizowa¢
ParaliØowanie, sparalizowanie,
ParaliØowaty,
Parali∏owy, stabinis.
Paragon48,
Parantelat,
Parapet, ob. przedpiersien.
Parasol., bragélis.
Parasonik, uksminis.
Parawan,
Parawanik,
Parc, ob. part.
Parch, pl. parchy, kramas, pl.

kramaj.
Parchaty, parchowaty, kram√-

tas49.
Parchowacina, kramynas.
Parcianka,
Parciany, kanapinis.
Parcie, riemimas, stumimas, ob.

prze¢.
Parcie¢, dirksnieti, szaknis dir-

ksnie.
Parcyalnie,

Parcyalnoµ¢. ⁄⁄
[II 337] Parcyalny, ob. stronnie,

stronnoµ¢, stronny, wienpu-
sej50, wienpusybe, wienpusis.

Pardon, ob. przebaczenie,
Pardwa,
Parentela,
Parenteza, ob. nawias,
Pargamin, pargaminas.
Pargaminnik, pargaminykas.
Pargaminowy, pargamininis.
Park, ob. parkot,, zwieriniczia,

darzas,
Parka, gruteles. porelis.
Parka,
Parkacz,
Parkan, Øiogris, zomatas.
Parkani¢, zomatinti, Øiogrinti,

ob. oparkania¢,
Parkiet, ob. posadzka.
Parchocic51 si´, oØinties.
Parkot,
Parkotny,
Parlament,
Parlamentarny, parlementarski.
Parlamentarz52,
Parlamentowa¢,
Parlamentowanie,
Parlamentowy,
Parlist.
Parnas, ⁄⁄
[II 338] Parno,
Parnoµ¢,
Parny,
Parobczak, bernutis.
Paroch53, ob. proboszcz.
Parochia ob. probostwo,
Parokomy, dùm arklùm.

Parokråg, ob. powietrzokråg,
Paroksyzm, ajkstis54.
Parol, ob. has¬o,
Parol,
Parolista,
Parow55,
Parowa¢,
Parowa¢, gar√ti.
Parowanie, garawimas.
Parowisty,
Parowisty, griowietas.
Pars, pl.56 Parsi. J´zyk Parsow57,

ka¬ba Parsû.
Parsk,
Parska¢, purkscioti.
Parskanie, purksciojimas.
Parsknå¢, ob. parska¢.
Parsknienie, purkszteriejimas.
Parszywiec, suskis58. oparszi-

wie¢, nususti.
Parszywoµ¢, susis.

42  Pirmoji a tais. iß r.
43  Tais. iß poras.
44  Tais. iß grute.
45  Prad. raßyti pagastini, bet ißtaisyta.
46  Ètrp. f.
47  Prad. raßyti pal(?), bet ißtaisyta.
48  S. Ropel. Parangon.
49  Tais. iß gram√tas.
50  Ètrp. n.
51  Tais. iß Parcholic. S. Ropel. Parkoci¢.
52  Buvo  paraßyta su t vietoj l, bet ho-

rizontalusis br∆kßnelis nubrauktas.
53  Ètrp. a.
54  Ètrp. j.
55  Û. galas taisytas.
56  Prad. raßyti P(?), bet ißtaisyta.
57  R. o taisyta iß a.
58  Ètrp. k.
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Parszywy, nususis. ⁄⁄
[II 339] Part, Partas
Part,
Partacki, terlotas,
Partacko, terlotaj.
Partactwo, terlojimas59.
Partacz, ter¬a.
Partaczy¢, ob. partoli¢. terloti.
Partolenie, terliojimas.
Partoli¢, ob. partaczy¢.
Partya, ob.
Partyka, rijkie.
Partyku¬a,
Partykularny60,
Partykularz,
Partytura,
Partyzana,
Partyzancki,
Partyzant, ob. stronnik61.
Paryski ob. Paryzki,
ParyØ, Pary∏iùs.
ParyØanin, paryzionis.
Paryzki, paryØinis.
Parza,
Parzcha¢, parzchnå¢, ob. parska¢,

parsknåc.
Parzenie, ob. naparzanie.
Parzenie, ⁄⁄
[II 340] Parznia, ob. bania, pirtis.
Parzy¢, perti.
Parzy¢, sùwesti arba sùlejsti62,

patele sù patinù.
Parzyd¬o,
Parzysty, gret√tas.
Pas, ob. przesmyk63, wåwoz,

dauba.
Pas,
Pasa¢. od paµ¢, ganydauti.

Pasaman, pasamon, pasamonik,
ob. szmuklerz.

Pasa∏, przejµcie, przechod,
Paµ¢, ganyti. ob. pasdØ.
Paµ¢, antakis. ob. pastka.
Pascha
Paszali64

Paschalia,
Paschalny,
Paµ¢, pasd∏65

Pasek, dirØatis.
Pasibrzuch66,
Pasiecznik, bartinykas.
Pasieczny, bartinis.
Pasiekå67,
Pasieczny68,
Pasieka, P69

Pasienie,
Pasierb, ⁄⁄
[II 341] Pasig´ba, ob. pasibrzuch.
Pasisty,
Paskowa¢, dryØinti.
Paskowany, paskowaty, dryØin-

tas, dryØas.
Paskowy,
Paskuda, ob. szkarada, paskud-

nica, paskudnik,
Paskudnica,
Paskudnie,
Paskudnik,
Paskudnoµ¢,
Paskudny,
Paskudstwo,
Paskudzenie,
Paskudziarz, ob. paskudnik, pas-

kuda.
Paskudzi¢, spaskudzi¢, opasku-

dzi¢,

Paskwil, paszkwil,
Pasmo,
Pasne, walgytines70,
Pasnia, pasznia, ganyk¬a.
Pasnik, j√stinykas.
Pasorzyt, ob. pasoØyt,
Pasowa¢,
Pasowanie,
Pasowka,
Pasownictwo, ⁄⁄
[II 342] Pasowniczy,
Pasownik,
Pasowy,
Pasa∏yt71,
Pasozytny,
Pasport, pasportowy, paszport,
Passya,
Pasta,
Pastela
Pastereczka, piemenele.
Pasterek, piemenelis.
Pasterka, piemene.
Pasternak, pastarnokas.
Pasternik
Pasterski, piemeninis.
Pasterstwo,
Pasterz, piem√, kérdziùs.
Pasterzobojca,
Pasterzyk,
Pastewnik, aptwaras.
Pastewny, ganyklinis.
Pastka,
Pastor,
Pastora¬, Wyskupo ¬azda.
Pastuch, bådganis, kérdziùs. ⁄⁄
[II 343]  Pastuszek,  kiau¬waris,

awinwaris, z√swaris.
Pastuszka, piemene.

Pastuszy, piemininis, kérdinis.
Pastwa, ob. pasza, strawa.
Pastwi¢ si´,
Pastwienie si´.
Pastwisko, ganyk¬a72

Pasya, ob. nami´tnoµ¢,
Pasyika,
Pasyiny.
Pasyonat,
Pasz, ob. pas we grze.
Pasza, ganyk¬a.
Pasza,
Paszalik,
Paszcz, paszcza, nasraj.
Paszcz´ka,
Paszkwil,
Paszkwilowa¢,
Paszkwilowanie,
Pasznia, ob. pasnia,
Paszowstwo,
Paszowa¢, spaszowa¢,
Paszport,
Pasztecik, ⁄⁄

59  Tais. iß ter¬a.
60  Prad. raßyti Partykural, bet ißtaisyta.
61  Antroji n ^trp.
62  Û. sùlejsti ^trp.
63  Prad. raßyti przem, bet ißtaisyta.
64  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra.
65  S. Ropel. Paµd∏, ob. Pada¢.
66  Prad. raßyti S, bet ißtaisyta.
67  Û. nelabai aißkiai paraßytas. S. Ropel.

Pasieka.
68  Antrå k. paraßytos tos paçios ßi ir to-

lesn∂ vokabulos.
69  Nebaigtas raßyti Ω.
70  Prad. raßyti j, bet ißtaisyta.
71  S. Ropel. PasoØyt.
72  Û-io gale nubr. s.
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[II 344] Pasztet,
Pasztetniczek,
Pasztetnik,
Pasztetowy,
Patelnia, pitelne.
Patent, patintas,
Patentowa¢, patentawoti,
Patentowany, patentawotas.
Patentowanie73, patentawojimas.
Patentowy, patentinis.
Patetycznie,
Patetycznoµ¢,
Påtnica,
Påtnicki, ob. pielgrzymski74,
Påtnictwo, ob. pielgrzymstwo.
Påtnik, ob. pielgrzym.
Påtnikowa¢, ob. påtowa¢,
Patroch, pl. patrochy, Øiarnas.
Patrol,
Patrolowa¢,
Patrolowanie,
Patron,
Patronizacya,
Patronizowa¢,
Patronka,
Patronowstwo, ob. adwokators-

two. ⁄⁄
[II 345] Patronski,
Patronstwo, ob. opieka, or´dow-

nictwo,
Patroszy¢, wypatroszy¢, skrosti.
Patry, issprogakis, kajp kiszkio.
Patrya, ob. ojczyzna.
Patryarcha75, Patriarka.
Patryarchalnie76, patriarkiszkaj.
Patryarchalnoµ¢,
Patryarchalny,
Patryarchat,

2 Patryarchia,
1 Patryarchostwo77,
Patryarszy,
Patrycyusz, pl. patrycyusze.
Patryjski78,
Patryota.
Patryotycznie,
Patryotycznoµ¢,
Patryotyczny,
Patryotyzm,
Patrza¢, patrze¢, ob. patrzy¢,

ziurieti, wejzieti
Patrzacz, ob. patrzyciel,
Patrzanie, patrzenie,
Patrzy¢, patrze¢, Øwelgti, ∏iur-

gsoti, spåksoti.
Patrza¢79, ob. patrzy¢. ⁄⁄
[II 346] Patyczek, buntelis me-

dziû, uØkuras.
Patyk,
Patyna, patentas.
Patynka80, påteplele. pl81. patyn-

ki, påtepleles.
Paulin,     Paulinas,     zokanikas

S. Powe¬a.
Pauza,
Pauzowa¢,
Paw, powas.
Pawa, ob. pawica.
Pawe¬, Powi¬as.
Pawe¬ek, Powilelis.
Paw´Ø, paw´Øa, skijda.
Paw´znik, skijdinykas.
Paw´znik,
Paw´zny,
Pawi, powinis.
Pawian,
Pawiåtko, powytis.

Pawi¢ si´, powieties.
Pawica, powiene.
Pawi´, ob. pawiåtko.
Pawienie si´, powijimos.
Pawik, powytajtis.
Pawiment, ob.82 posadzka, grin-

dys.
Pawiniec,
Pawiowka, powytis.
Paw¬oczany, pawloczny, paw¬o-

czysty, ob. szar¬atowy, szar-
¬atny. ⁄⁄

[II 347]  Paw¬oka,  ob.  szkar¬at,
czerwien.

Paw¬owy, Powilinis.
PaØ,
Pazdziernikowy,
Pazdzierz, spalis. pl. pazdzierze,

pazdziory,
Pazdzierzy¢,
Pazdzierzysty,
Pazdziorek,
Pazdziorny,
PaØerny, ob. pozerny.
Paznogciowy, naginis. pazno-

kiowy83.
Paznogiec, nagas.
Paznokcetik84, paznokietek od

paznogiec, nagytelis85.
Paznokcisty, nagingas.
Paznokiec, ob. paznogiec.
Pazucha, ob. pacha
Pazur, nagas.
Pazurowaty, nag√tas, pazurzys-

ty, nagingas.
Pcha¢, pchnå¢, kimszti, grusti.
Pchanie, kimszimas, grudimas.
Pche¬ka, b¬usele.

Pch¬a, b¬usa.
Pchlarz, b¬usinykas.
Pchli, b¬usinis.
Pchli¢, b¬usinti. ⁄⁄
[II 348] Pchlisty, b¬usotas, b¬u-

singis.
Pchni´cie, d∆rys. durimas.
P´ca, p´cza, p´tca,
P´cak,, gruce.
P´cherz, puslie.
P´cherzyna,
P´cherzowy86, puslinis.
P´cherzyca, ob. miechunki.
P´cherzyk, puslele.
P´cherzykowaty, puslietoks.
P´cina, ob. kostka.
P´cz, bunbu¬as,
P´czca, ob. p´ca,
P´czek, od p´k,
P´czniec, brysti, nap´czniec, pa-

pomti.

73  S. Ropel. vokabula  Patentowanie yra
prieß Patentowany.

74  Prad. raßyti pier, bet ißtaisyta.
75  Prad. raßyti Patryark, bet ißtaisyta.
76  Tais. iß Patryarkalnie.
77  Tais. iß Patryarchowstwo.
78  R. j taisyta iß i.
79  Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-

toje n∂ra, o Ω. Patrza¢ çia pateiktas prie
vokabulos Patrzy¢.

80  Prad. raßyti Pan, bet ißtaisyta.
81  Ètrp. pl.
82  Ètrp. ob.
83  S. Ropel. Paznokciowy.
84  Tais. iß Paznokcetek.
85  Prad. raßyti nagyti, bet ißtaisyta.
86  Íi bei tolesn∂ vokabulos ir S. Ropel.

pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.
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P´cznienie, brindimas, nap´cz-
nienie, pabrindimas.

Peczyna, molis degis.
P´czyna,
P´d,
Pedagog, bakaloriùs.
Pedagogia87,, bakaloriniczia.
Pedagogicznie, bakaloriszkaj.
Pedagogiczny, bakalorinis.
Pedagogika, moks¬as‹,› baka-

loriaus.
Peda¬, ⁄⁄
[II 349] Pedel, ob. bedel.
Pederasta,
Pederastya,
Pedesta¬, ob. pods¬upie.
Pedogra, ob podagra,
P´drak, ob. pandrowie,
P´dzel, ob. p´zel, pinpelis.
P´dzenie,
P´dzi¢, waryti.
P´dziwiatr, p´dziwicher,
P´dziwó¬, ob. wolarz.
P´dzlik, p´dzlowa¢, ob. p´zlik88,

p´zlowa¢.
Pegaz, Øirgas wadinamas Pe-

gazas.
Pejcz, botagélis.
Pejs, pl. pejsy,
P´k, ob. puk,
P´k, buntelis.
P´ka¢, sproginieti, p´knå¢,

sprogti.
P´kaciec, storieti, druktieti.
P´kanie, sprogimas, sproksina,
P´katoµ¢, druktumas, storumas.
P´katy, druktas.
Pekelfleisz, mesa sudytas89.

P´knåc, ob. p´ka¢, sprogti.
P´kni´cie, p´knienie90, sprogi-

mas, sprogyne, plyszie, ob.
szpara, szczelina. ⁄⁄

[II 350] P´kni´ty, jisprogis.
Pektora¬, ob. napiersnik.
Pektoralne zió¬ka,
Pe¬, ob. py¬.
Pe¬en, ob. pelny,
Pe¬cie, pelenie, pielenie, rawie-

jimas.
Pelgnåc, ob. p¬onåc,
Pelikan, pelykonas.
z Pe¬na, ob. pe¬no.
Pe¬nia
Pe¬nia91, pilnija.
Pe¬ni¢, atlikti.
Pe¬niciel, atlikiejas.
Pe¬niec, pildyties.
Pe¬nienie, atlikimas.
Pe¬nik,
Pe¬niusienki, pe¬niutenki, pilny-

telis.
Pe¬no, pi¬naj.
Pe¬nog¬osy, balsingas.92

Pe¬nok¬osy, warpingas.
Pe¬noletni93

Pe¬noletnoµ¢,
Pe¬nolisty, ¬apingas.
Pe¬nomoc, pe¬nomocnoµ¢, galin-

gumas.
Pe¬nomocni¢, galinti, ob. upe¬no-

mocni¢, pagalinti.
Pe¬nomocniczy, galingas.
Pe¬nomocnik,
Pe¬nomocnoµ¢ ob. pe¬nomoc. ⁄⁄
[II 351] Pe¬nomocny, galingas.

ob. Pe¬nomocnik,

Pe¬nooki, issprogakis.
Pe¬noptaszy, pauksztingas.
Pe¬noµ¢, pilnybe.
Pe¬nostrza¬y, wylyczingas.
Pe¬noswiat¬y, Øiburingas.
Pe¬now¬adnie, waldingaj.
Pe¬now¬adnoµ¢, waldingumas.
Pe¬noz´by, dantingas.
Pe¬ny, pe¬ny94, pe¬en, pe¬na
Pe¬za¢, szlauszti, szluØoti.
Pe¬zacz, szluØis,
Pe¬zanie, sz¬uØiniejimas.
Pe¬znåc, ropoti, szlauØioti.
Pe¬znienie, ropojimas, szlauØio-

jimas.
Pen, Penas arba Kartagionis.
Peniczny95, Punicki, Peninis, Pu-

ninis.
Pendrak, ob. p´drak.
Pendzel, pimpelis, pendzlowa¢,

ob, p´zel, p´zlowa¢.
Penitencyarz, penitencyaryusz,
Penitent,
Penitenka96,
Pensum,
Pensya,
Pensyika,
Pensyon, ⁄⁄
[II 352] Pensyonarka,
Pensyonarz,
Pensyonowa¢,
Pensyonowanie,
Pensyonowany,
Pentametr, ob. pi´ciomiarowy97

wiersz.
Pentateuch, ob. pi´cioksiåg.
P´p, pemp, båba, bamba, ob. p´-

pek, ob. posladek, zadek,

P´pawa, ob. siedmlist.
P´peczek, ob, p´puszek
P´pek, bambele, båbele.
P´pie, ob. påkowie98.
P´pkowaty, båbotas
P´pkowy, båbinis.
P´powina, båbinis wir99

P´pownik,
P´powy, pempowy, båbinis.
P´puszek,
Percepta, ob. dochod, przychod,
Peregrynacya, peregrinant, pere-

grynowa¢100, ob. podróØ, po-
drózowanie, podróØny, påtnik,
podrózowa¢.

Perekinczyk, sprùklis.

87  Prad. raßyti Pen, bet ißtaisyta.
88  Prad. raßyti p´zn, bet ißtaisyta.
89  Galb∆t nor∂ta paraßyti mesa sudyta.
90  Iß tikr¨j¨ paraßyta P´knienie, p´kni´-

cie, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti
skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.

91  R. a taisyta.
92  Visas ßis straipsnis ^trp.
93  Tais. iß Pe¬nostrza¬y. R. i taisyta iß y.

Tai, kad vietoj Pe¬noletni S. Dauk. ∂m∂
raßyti Pe¬nostrza¬y, rodo, kad jis buvo be-
praleidΩiås vienå skilt^ iß S. Ropel. maΩojo
formato leidimo teksto (p. 1466, 1-åjå skil-
t^), taçiau apsiΩi∆r∂j´s patais∂.

94  Tais. iß pi¬ny.
95  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Peniczny çia pateiktas prie vokabulos Pen.
96  S. Ropel. Penitentka.
97  Tais. iß pi´ciumiarowy.
98  Tais. iß p´kowie.
99  Nebaigtas raßyti Ω. Jis tais. iß taip pat

nebaigto ißbr. Ω-io szn.
100  Û. peregrynowa¢ ^trp.
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Perekita, neklautis, ob. przenie-
wierzenie si´, zdrada.

Pere¬ka, perlelis. pl. pere¬ki, per-
lelej.

Perelnik, perlinykas. ⁄⁄
[II 353] Perewiza, perewizka.
Perfumowa¢. kwepinti
Perfumowanie, kwepinimos,
Perfumownik, kwepalinykas.
Perfumy, kwepa¬as.
Pergamotka, bergamotka,

bergamota, wejsle gruszû arba
kriausziû.

Perki, bulbes.
Perkun, perkunas, Perun, Pe-

runas, arba Perkunas, senowiej
Lietuwej, kalnienaj ir Æiamaj-
czej auksciaus¿ Diewa tejp wa-
dina, kursaj wis iszperiejo101.

Per¬a, per¬as.
Perlik, per¬ajczis, per¬ajtis, per-

lytis.
Perlisto, per¬otaj.
Perlisty, perlingas, per¬otas
Per¬onosny, per¬orodny, per-

lingas.
Per¬owiec,
Per¬owy, perlinis.
Perora, lijlis.
Perorowa¢, lijl¿ lejsti102, lijlinti.
Perorowanie, lijlo lejdimas.
Perpendyku¬, ob. wahad¬o, ko-

rulis, swimburis.
Perpendykularnie, perpendyku-

larnoµ¢, perpendykularny, ob.
piono, pionowoµ¢103, pionowy,
prostopadle, prostopad¬oµ¢,
prostopad¬y. ⁄⁄

[II 354] Pers, Persas pl. Persy,
Persowie, pl104. Persaj.

Persona, prosope, arba105 zope106,
np. giltiniú107 zope. osoba
smierci. ob. osoba.

Personalny, zopinis.
Perspektywa108, ob. dal, oddal.
Perswadowa¢,
Perswadowanie,
Perswazya, ob. namowa, pod-

mówienie, ob. przekonywanie,
przekonanie,

Pertyka, apinwarptis, pukszte.
Peruka, peruka.
Perukarski, perukinis.
Perukarstwo, perukyste.
Perukarz, perukinykas.
Perukarzowy, perukinis.
Peryfraza, ob. omówienie.
Peryod, ob. okres.
Peryodycznie,
Peryodycznoµ¢.
Peryodyczny,
Perypat,
Perypatetyzm109,
Perypatetyczny,
Perypatetyk, pl. perypatetycy,
Perz,
Perz, ⁄⁄
[II 355] Perz, wi´cej uØywany,

perzyna, plienis pl. plienys.
Per∏asty,
PerØenie, ob. perz.
PerØy¢ si´, plienieti.
Perzyna, ob. perz.
Pest, stijbas arba stiebas
Pestka, kaulelis.
Pestkowy, kaulinis.

P´ta¢, påczi√ti, grutieti.
P´tanie, sp´tanie, pancziawimas,

sùpancziawimas.
Petarda,
P´tca ob. p´ca.
Petecie, peteciowy, ob. petocie,

petociowy,
P´telka, åsele, arba ansate110, kil-

pele,
Petersburczyk111, Petrapilonis.
Petersburg, Petrapile.
P´tla, p´tlica, kilpele, ansa, åsa.
P´tliczka, ob. p´telka.
P´to, panczis, påtis.
Petocie
Petociowy,
Petryfikacya112, ob. skamienia-

¬oµ¢.
Petygorca, ob. pancerny.
Pewien, ob. pewny.
Pewni¢,  ob.  krzepi¢,  bezpie-

czy¢, ⁄⁄
[II 356] Pewnie,
Pewnik,
Pewnikiem, napewnika,
Pewniuteˆki, pewniutenko,
Pewno,
Pewnoµ¢,
Pewny, pewien, ob. bezpieczny,
P´zel, pinpelis.
P´zelek, p´zlik, pinpelelis, pin-

pelytis.
Pfe, wéé
Pia¢, gysti,
Piåc slinkti, piå¢ si´, smejgties.
Piåciokåt, ob. pi´ciokåt, pi´ciu.
Piådz, ob. pi´dz, sprindys.
Pianica, ob. pijanica.

Piana, pùta.
Pianie, gajda, giedojimas.
Pianka, mar´s-puta.
Piankowy113, putinis.
Pianka, ob. piegØa,
Pianorodna, pùtinga.
Piardnå¢, pirsterieti.
Piasczysto, piasczystoµ¢, pias-

czysty, smiltietaj, smiltingu-
mas.

Piaseczniczka, smiltiniczia.
Piasecznik, smiltynas. ⁄⁄
[II 357]114 Piasecznikowy, smilti-

niczinis.
Piaseczny, smiltynis115.
Piasek, smiltis.
Piaskowa¢, smiltinti.
Piaskowanie, smiltinimas.
Piaskowaty, smiltietas.

101  Ètrp. prießd. isz-.
102  Ètrp. s.
103  Ètrp. no.
104  Ètrp. pl.
105  Ètrp. arba.
106  Tais. iß sope.
107  Galb∆t nor∂ta paraßyti giltiniû.
108  Prad. raßyti Perspekti, bet ißtaisyta.
109  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Perypatetyzm çia pateiktas prie vokabulos
Perypat.

110  Antroji a tais. iß e.
111  Ètrp. s.
112  Tais. iß Petrifikacya.
113  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Piankowy çia pateiktas prie vokabulos
Pianka.

114  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-
pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 16 — tai lanko numeris.

115  Antroji i tais.
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Piaskowiec116, jurine blezdinga.
Piaskownia, smiltynas117.
Piaskowy, smiltinis.
Piasta, stabulie.118

Piåstka, kumstele.
Piastowa¢, auklieti.
Piastowanie, aukliejimas.
Piastowy, stabulinis.
Piastun, auklietojas.
Piastuni, auklinis.
Piastuni¢, auklieti.
Piastunka, aukle.
Piastunowy, ob. piastuni.
Piaszczysto, smiltietaj.
Piaszczystoµ¢, smiltingumas.
Piaszczysty, smiltingas.
Piaszczyzna, smiltieta ∏iame.
Piåta, p´kta wa¬anda.
Piåte, po piåte, p´kta.
Piåtek119, pertniczia. ⁄⁄
[II 358] Piåtka, p´ktké.
Piåtkowy120, pertniczinis.
Piåtnice, sekmines.
Piåtno, piåtnowa¢, piåtnowanie,

ob. pi´tno.
Piåtodniowy, p´kdienis.
Piåtoletni, p´kérsis121.
Piåtro, ob. pi´tro.
Piåty, p´ktasis.
Pic122, gérti,
Pica, picza,
Picie, gierimas.
Picny, picowny, piczowny, majs-

tinis
Picowanie, rinkimas majstos.
Picowny, ob. picny.
Picza, ob. pica.
Piczny, ob. picny.

Piec, kakalis, arba pecziùs.
Piec123, képti.
Pi´c, p´kets. Pi´c koni, p´kets

arklû.
Pi´ccz´stny, p´ktdalis.
Pi´cdziesiåt, p´kesdeszimtis.
Pi´cdziesiåtek, p´ketadeszimtû
Pi´cdziesiåtka, p´ktdeszimtké.
Pi´cdziesiåtletni, p´kdeszimter-

gis
Pi´dziesiåtny124, p´kdeszimtasis.
Pi´cdziesi´cioro, pekesdeszim-

tis125. ⁄⁄
[II 359] Pi´cdziesi´ciu, p´kde-

szimtiesù.
Pi´ciufuntowy126, p´ktswaris.
Piechota127.
Piechotnik, piestinikas.
Piechotny, pieste128, piescias.
Pi´ciod¬onny, p´kdelnis.
Pi´ciodniowy, pi´ciodzienny,

p´kdienis, p´kdieninis.
Pi´ciofuntowy, ob. pi´cfuntowy.
Pi´ciogodzinny, p´kadinis, p´k-

wa¬andinis.
Pi´ciokåt, p´ktkampis.
Pi´ciokåtny, p´ktkampinis.
Pi´ciokrotnie, ob. pi´ckrotnie.
Pi´cioksiåg, p´ktkninges.
P´cioletni129, p´kérgis.
Pi´ciolistny, p´kt¬apis.
Pi´cio¬okciowy, pi´cio¬oketny,

p´kt¬apis.
Pi´ciomiarowy, p´ktsajkis
Pi´ciomiesi´czny, p´ktmienesi-

nis.
Pi´ciopalcowy, p´kpirsztis.
Pi´cioraki, p´kériopas.

Pi´ciorako, p´kériopaj.
Pi´ciorka, p´keta.
Pi´ciornasob. ob. pi´ciorako.
Pi´ciornasobny, ob. pi´cioraki.
Pi´ciornik, ⁄⁄
[II 360] Pi´ciorny, ob. pi´cioraki.
Pi´cioro, p´kéri.
Pi´cioroczny, p´kérgis,
Pi´ciorzysto, p´k∏arej,
Pi´ciorzysty, p´kØaris,
Pi´ciostrony, p´ktszonis.
Pi´ciotygodniowy, p´ktnedieli-

nis.
Pi´ciousty, p´ktburnis.
Pi´ciowi´zowy, p´ktboksztis.
Pi´ciozg¬oskowy, p´ktba¬sunis.
Pi´ciuset, p´kiszimtaj.
Pi´ckro¢, p´kis kartus. Pi´ckro¢

sto tysi´cy dusz, p´ki szimtaj
tukstancziû duszû.

Pi´cletni, ob. pi´cioletni.
Piecownictwo,
Piecowniczy,
Piecownik,
Piecowy,
Pi´cpalcowy, pi´ciopalcowy,
Pi´cperst,
Pi´cset, pi´ciuset130, p´kiszimtaj.
Pi´csetny, p´kszimtinis.
Pi´cstopny, p´ktkurpis.
Piecuch, ingis.
Piecyk, kakalelis, peczelùs.
Piecza, trusiejimas. ⁄⁄
[II 361] Pieczar, cz´scej pl. pie-

czary, pakriauszis.
Pieczarka, pakriauszelis.
Pieczarny, pakriauszinis.
Pieczarski, ob. pieczarny.

Pieczary, ob. pieczar.
Pieczåtka, Øimele. pecziotele.
Pieczåtkarz, Øiminykas.
Pieczåtkowy131, Øiminis.
Pi´cz´c, Øime.
Piecz´ciowy, Øiminis.
Pieczeˆ, képene, pecz´tka.
Pieczeniarstwo,
Pieczeniarz, képenykas.
Pieczeniasty, kepeningas, ob.

mi´sisty132.
Pieczenie, képimas, upeczenie,

iszképimas.
Piecz´tarski,
Piecz´tarstwo,
Piecz´tarz,
Pi´cz´tny,
Pi´cz´towa¢, Øimieti, zapiecz´-

towa¢, uØØimieti, apØimieti.

116  Pirmoji i ^trp.
117  Tais. iß smiltinas.
118   Visas straipsnis buvo ißbrauktas, bet

v∂l atstatytas.
119  Û. taisytas.
120  Tais. iß Piåtkawy.
121  Galb∆t nor∂ta paraßyti p´kérgis.
122  Prad. raßyti Per, bet ißtaisyta.
123  Virß  c  nubrauktas diakritikas (bu-

vo ¢).
124  S. Ropel. Pi´cdziesiåtny.
125  Tais. iß pektdeszimtis. Turb∆t nor∂ta

paraßyti p´kesdeszimtis.
126  S. Ropel. Pi´¢funtowy.
127  Íi  bei  dvi  tolesn∂s  vokabulos  ir

S. Ropel. pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.
128  Tais. iß piests.
129  S. Ropel. Pi´cioletni.
130  Prad. raßyti pi´ciusek, bet ißtaisyta.
131  Tais. iß Pieczåtkowi.
132  Û. taisytas.
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Pieczliwie, pieczliwoµ¢, pieczli-
wy, ob. pieczowicie i t. d.

Pieczo¬owa¢,
Pieczo¬owanie,
Pieczo¬owicie, ⁄⁄
[II 362] Pieczo¬owitoµ¢.
Pieczo¬owity,
Pieczo¬ownik,
Pieczåtka133, kepenajte.
Pieczony, keptas.
Pieczyste,
Piedesta¬, ob. podstawa.
Pi´dz, sprindys.
Pi´dzysty, sprindingas.
Piega, strazdana, pl. piegi, stras-

danas.
Piegawo, strasdanotaj, piegawy,

strasdanotas,
Piegawatoµ¢, strasdanotumas.
PiegØa,
Piekarczyk, d√nképelis.
Piekarczyn, d√nkepinis.
Piekarka, d√nkepe.
Piekarnia, ub¬ada.
Piekarnianny, ub¬adinis.
Piekarski, d√nképinis.
Piekarstwo,
Piekarz, d√nkepis, képiejas.
Piekarzy¢, d√nåképti.
Piek´, képù, od pie¢.
Piekie¬ko, pragratis134, pragarelis,

peklele135.
Piekelnica136, ragana, Mogile.
Piekielnie, welniszkaj. ⁄⁄
[II 363]  Piekielnik137,  Pragari-

nykas, prariunas; pek¬os gy-
wentos.

Piekielny, pragarinis.

Piek¬o, pragaras, pek¬a.
Piek¬oszczyk, pragarajtis, pek¬aj-

tis.
Pi´kne, graØùs, pujkùs
Pi´kni¢, grazinti, pujkinti, p√szti.
Pi´knie, graØej, pujkéj.
Pi´knie¢, grak∏tieti.
Pi´knienie, graØinimas, p√szi-

mas.
Pi´kniµ, graØunas.
Pi´kniuchny, pi´kniutenki, gra-

∏utelys.
Pi´knobarwny,        graØbarwis,

skajstbarwis.
Pi´knobrze∏ny, gra∏malys, gra-

∏ùs paszalys138.
Pi´knodrzewy, graØmedis, pujk-

medis.
Pi´knogrzywy, graØkartis, pujk-

kartis.
Pi´knomownoµ¢, graØbi¬umas.
Pi´knomowny, gra∏bilys.
Pi´knopis, pujkéj, gra∏ej raszås.
Pi´knoµ¢, graØybe, pujkybe.
Pi´knota, graØumas, pujkumas.
Pi´knoustny, graØburnis, pujk-

burnis.
Pi´know¬osy, graØp¬aukis, pujk-

p¬aukis.
Pi´knowonny, graØej kwepås,

pujkéj kwepås.
Pi´kny, graØùs, pujkùs.
Pi´kroszka, pi´knis, pi´krzyd¬o,

graØunas, pujkdiewis. ⁄⁄
[II 364] Pi´krzenie, graØinimas,

p√szimas.
Pi´krzy¢, p√szti, gra∏inti.

Pi´krzyciel, graØintojas, p√szie-
jas.

Pi´krzycielski139, pujkinùs, gra-
Øinås.

Pi´krzyd¬o, ob. pi´kroszka.
Piel
Pielacz, rawietojas.
Pielaczka, rawietoja.
Piel´, rawiejù, od ple¢.
Piel´gowa¢, gérbti, tapnoti.
Piel´gowanie, gerbimas, tapno-

jimas140.
Pielenie, rawiejimas.
Pielesz,
Pielgrzym, guØutis, ob. påtnik,

w´drownik.
Pielgrzymi, guØutinis.
Pielgrzymowa¢, guØ√ti.
Pielgrzymowanie, guØawimas.
Pielgrzymski, guØutinis.
Pielgrzymstwo, gùØùmas.
Pielid¬o,
Pielucha, pieluszka, siaustuwie,

siaustuwele.
Pieluszczany, siaustuwinis.
Pieˆ, ké¬mas.
Pienia,
Pienia¢141, girtauti,
Pieniacki, ⁄⁄
[II 365] Pieniactwo,
‹Pieniactwo,›
Pieniacz
Pieniådz, piningas, monta.
Pienianie,
PieniåØek, piningélis.
Pieni¢, putoti.
Pienie, gajda. Pienie koguta,

Gajdzia gajda.

Pieni´Øy¢, ob. spieni´Øy¢
Pienisty, putotas.
Pienka, kanapiû skara,
Pienkowy, kanapinis.
Pienny, putotas.
Pieprz, pipiras.
Pieprzenie, pipirawimas, pipirajs

sudymas.
Pieprzniczka142, pipiro-medis.
Pieprznik,
Pieprzno, pipir√taj143.
Pieprznoµ¢, pipir√tumas.
Pieprzny144, ob. pieprzowy,
Pieprzojad, pipirlesis, (pauksztis)
Pieprzorodny, pipiringas.
Pieprzowy, pipirinis.
Pieprzy¢, pipirinti, przeprze-

przy¢, parpipirinti.
Pieprzyca,
Pieprzycka, ⁄⁄
[II 366] Pieprzykowatoµ¢, pipir√-

tumas.
Pieprzykowaty, pipiruotas145.
Piera¢, od pra¢
Pierca, ob. piernat.

133  S. Ropel. Pieczonka.
134  Turb∆t nor∂ta paraßyti pragaratis.
135  Û. peklele prir. v∂liau.
136  S. Ropel. Piekielnica.
137  Prad. raßyti Pieln, bet ißtaisyta.
138  Tais. iß paszalis.
139  Prad. raßyti Pr, bet ißtaisyta.
140  Prad. raßyti tan, bet ißtaisyta.
141  Tais. iß Pieniacz.
142  Prad. raßyti Pieprzy, bet ißtaisyta.
143  Tais. iß pipir√tas  arba pipir√ties.
144  Prad. raßyti Pieprznos, bet ißtaisyta.
145  Virß u nubrauktas kaΩkoks diakriti-

kas (taßkas?).
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Pierdel, perda¬as.
Pierdnå¢, ob. piardnå¢.
Pierdo¬a, pirdulis.
Pierdoli¢, pirdinieti, pirscioti.
Pierdzenie, perdimas.
Pierdzi¢, persti.
Pierdziel, ob. pierdel.
Piernåc, ob. piardnå¢, pirsterieti.
Piernacik, patalelej146.
Piernat, pata¬aj.
Pierniczek, medaunykélis.
Piernik, medauginykas147.
Piernikarczyk, medaunykinyke-

lis.
Piernikarka, medaunykinyké.
Piernikarstwo, medaunykawi-

mas.
Piernikarz, medaunykinykas.
Pierno, piernoµ¢, pierny, ob. pie-

przno, pieprznoµ¢, pieprzny.
Pieróg, ob. piróg.
Piers, krutis, piersi, krutys, kru-

tine.
Pierµ¢, ob. szczypta.
Pierscieˆ, pirsztukas, Øijdas siu-

wamasis. ⁄⁄
[II 367] Pierµcieniowy, pirsztu-

kinis
Pierscienisty, pirsztukingas.
Pierscienica148, pirsztukiniczia.
Piersciennik, pirsztukinykas. zij-

dinykas
Pierscienny, ob. pierscieniowy,
Pierscionek, pirsztukélis.
Pierscionkowe, Øijdines.
Piersiczki, krutinele, arba kru-

teles, krutaczes.
Piersiowy, krutininis.

Piersiska, papas. papunas.
Piersisty, krutingas.
Pierszeˆ,
Pierszenstwo, ob.149 pierwszens-

two
Pierszy¢, ob. sypa¢ si´.
Pierw, pierwej, najpierw, najpier-

wej, pirm. pirmiaus.
Pierwiastek,
Pierwiastka, pirmdiele.
Pierwiastkowo
Pierwiastkowa¢150,
Pierwiastkowy,
Pierwiosnek, pierwionska151, jo-

rutale.
Pierwoc, pierwocie, pirm√nes.
Pierwociany, pirmutinis.
Pierwociny, pirm√nes.
Pierwodawca, pirwdawis.
Piewokupno152,
Pierwop¬od, pierwop¬ody, ob.

pierwociny. ⁄⁄
[II 368] Pierworadnik,
Pierworaz, ob. nowina.
Pierworod153,         Pierworody154,

pirmgimis.
Pierworodnie,
Pierworodnik, ob. pierwodze-

nie¢,
Pierworodnoµ¢,
Pierworodny, pirmgimis
Pierworodzåca,
Pierworodzenie¢,
Pierwodzenstwo155,
Pierworodziciel,
Pierworodziny,
Pierworodzony, ob. pierworod-

ny.

Pierworudstwo,
Pierwoµ¢,
Pierwostolnik, popieziùs.
Pierwotek, pradzia,
Pierwotnie,
Pierwotny,
Pierwotwor,
Pierwoz´by156, pirmije dantys.
Pierwo∏´c,
Pierwozwany, pirmiauspawa-

dintas.
Pierwsze, ob. pierwszy157.
Pierwszeˆstwo,
Pierwszoµ¢,
Pierwszy, pirmas. ⁄⁄
[II 369] Pierwszyzna, pierszyzna,

pierszyna,
Pierzaja, ob. pierzeja.
Pierzany, ob. pierzasty.
Pierzasty, p¬unksnotas. pierzaty.
Pierzcha¢, pierzchnå¢,
Pierzchale¢, mukszis.
Pierzchliwie, mukszej
Pierzchlwoµ¢158, mukszumas. ob.

lekoµ¢, p¬ochoµ¢.
Pierzchliwy159,
Pierzchnå¢, ob. pierzcha¢.
2 Pierzchni´cie, pierzchnienie,
1 Pierzchnice, rauples.
Pierzchota, ob. pierzchni´cie.
Pierze, p¬unknas160.
Pierze, ska¬b, ob. pra¢.
Pierzieja161, patalines.
Pierzga,
Pierzgnåc, opierzgnå¢, ob. o-

pierzchnå¢.
Pierzgni´ta,
Pierznik, ob. piernat, pierzyna.

Pierzno, p¬unksnotaj
Pierzny, ob. pierzasty.
Pierzonogi, gaur√tkojis162.
Pierzowy, p¬unksninis.
Pierzy¢, p¬unksninti.
Pier∏y¢ si´ p¬unksnoties,
Pierzyna, pata¬aj163. ⁄⁄
[II 370] Pierzynka, patalelej.
Pierzynny, patalinis.
Pierzysko, ob. kita.
Pierzysto, ob. pierzno.
Pierzysty, p¬unksningas.
Pierzywo, Ø¬ugtis.
Pies, sz√.
Piesak, pl. piesaki, ob. faworyty
Pi´µ¢, kumstis.
Pi´sciarz, kumstytojas, kumsti-

nykas.
Pieµci¢, lepinti.
Piescide¬ko, piescid¬o, lepnelis.

146  Tais. iß patalelis.
147  Turb∆t nor∂ta paraßyti medaunykas.
148  S. Ropel. Piersciennica.
149  Ètrp. ob.
150  S. Ropel. Pierwiastkowoµ¢.
151  S. Ropel. Pierwiosnka.
152  S. Ropel. Pierwokupno.
153  Û. Pierworod ^trp.
154  Tais. iß Pierworodny.
155  S. Ropel. Pierworodzeˆstwo.
156  Lyg nor∂ta raßyti su Ø vietoj z, bet

susilaikyta.
157  Ètrp. w.
158  S. Ropel. Pierzchliwoµ¢.
159  Tais. iß Pierzchliwie.
160  Turb∆t nor∂ta paraßyti p¬unksnas.
161  S. Ropel. Pierzeja.
162  Prad. raßyti kitokia r., bet ißtaisyta.
163  Tais. iß pata¬as.
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Pieµciek, pieµcioch, pieµciocha,
piescioszka, ob. pieszczek.

Piesciwie, lepnej.
Pieµciwoµ¢, lepnybe.
Pieµciwy, ob. pieszczony.
Pieµcliwie, Pieµcliwie¢, piescli-

woµ¢, piescliwy, ob. pieskliwy.
Pieszczek164, szunelis, szunatis.

ob. pieszek.
Pieski, ob. psi.
Pieskliwie165, lepnej.
Pieskliwiec, lepintinis.
Pieskliwoµ¢, lepnumas.
Pieskliwy, lepnas.
Piesˆ, swi´ta, giesmie, piesˆ

swiecka, dajnie arba dajne.
Piesniarski, giesmingas, dajnin-

gas. giesminis, dajninis. ⁄⁄
[II 371] Piesniarstwo, gajdumas,

dajnumas.
Piesniarz, dajninykas, Giedoto-

jas.
Piesnik,
Piesnioksiåg, ob. piesnik.
Piesniopis, piesniopisiec, dajniû,

arba giesmiû raszytojas.
Piesniotwórca, ob. piesniopis.
Piesniowy, dajninis, giesminis.
Pi´strec,
Pi´strznica166, pi´strzyca.
Pi´stuku, ob. ku¬ak.
Pieszcz´, lepinù od pieµci¢.
Pieszczek, lepnelis.
Pieszczenie, lepinimas.
Pieszczenie, pieszczono, lepnej.
Pieszczeˆszy, ob. pieszczony.
Pieszczocha, pieszczoszka, lep-

nelis.

Pieszczono, ob. pieszczenie.
Pieszczonoµ¢, lepinimas.
Pieszczony, lepintas.
Pieszczota167, pl. pieszczoty.
Pieszczotliwie, ob. pieszczenie,

piesciwie.
Pieszczotliwoµ¢168,
Pieszczotliwy169,
Pieszczotny,
Pieszek,
Pieszki, pieszkami dzis mówi si´,

pieszo, piests. ⁄⁄
[II 372]  Pieszy¢,  piestiù  arba

pieszcziù daryti.
Pieszy¢ si´, spieszy¢ si´
Pi´ta, kulnis.
Pi´tak, patrejnis.
Pi´terko, od170 pi´tro,
Pi´tnaµcie, p´kioleka.
Pi´tnascioro, p´kiolekoj’.
Pi´tnastka, p´kiolekine.
Pi´tnastnik, welykinykas171.
Pi´tnastokåt, p´kiolekåpis.
Pi´tnastokåtny, p´kiolekampinis.
Pietnastoletni, p´kiolekérgis.
Pi´tnastu, p´kiolekoj.
Pi´tnasty, p´kiolektasis.
Pi´tno, ∏enk¬as.
Pi´tnowa¢, ∏enklinti.
Pi´tnowanie, Øenklinimas.
Pi´trasznik, p´172

Pi´tro,
Pi´trowa¢,
Pi´troØnik, ob. pi´trasznik.
Pi´trzy¢, pi´trzy¢ si´,
Pi´trzysty,
Pietuch, gajdys.

Pietyhorca, pietyhorski, ob. pe-
tyhorski. ⁄⁄

[II 373] Pig¬owka, wejsle, kriau-
sziû arba grusziû.

Pigmejczyk,
Pigu¬ka,
Pigwa,
Pigwiany, pigwowy.
Pija¢, od pi¢, gierinieti.
Pijacki, girtuklinis.
Pijaczek, girtuklelis, girtuk¬ajtis.
Pijaczysko,
Pijak, girtuklis.
Pijalny, géramas.
Pijanica, didelis girtuklis.
Pijaniczka, girtukle.
Pijaniusieˆki, toØ pijaniutenki,

girtitelys173

Pijano, girtaj.
Pijanstwo, girtybe, girtawimas.
Pijany, girtas.
Pijar, pijoriùs (kunegas.
Pijarski, Pijorinis.
Pijatika, pôta, gieryne.
Pijus,
Pik, dykczio,. Serduszko pik, pik,

szirdis174 ‹,› dikt, arba dykczio.
Pika, ragotine.
Pika¢, ob.175 piknå¢. ⁄⁄
[II 374] Pikier, prajodytojas,, kùr-

saj jaunus Øirgùs prajoda, arba
szunû pujszis, kursaj rajtas
szunys wedas ant medziokl´s.

Pikieta, saugtis.
Pikinier,
Piknå¢, dygterieti, kaØikas, jeam

dygteriejo.

Piknå¢, ajterieti,. Ani piknå¬. ne
ajteriejo, nie aj nebisztaria.

Piknik.
Pikowa¢, ob. przeszywa¢,
Pikulik,
Pi¬a, pjuk¬as, pi¬ka, pjuklelis,

arba, pilyne.
Pilarnia, pyliniczia, pjukliniczia.
Pilarnik, ‹pjuklinykas, arba›

pilinykas.
Pilarz, pjuklinykas.
Pilastr,
Pi¬at, Pi¬otas.
Pi¬atowski, pi¬otinis sudas.
Pi¬atowsko, po pi¬atowsku, pi¬o-

tiszkaj.
Pi¬atowy, pi¬otinis176.
Pi¬atyk.
Pileczka, pilynele.
Pileczkowaty, pjuklietas.
Pili¢, ob. nagli¢, skatinti.
Pilka, pilyne.
Pilkarz, pilinykas. ⁄⁄
[II 375] Pilkowy, pilyninis.

164  S. Ropel. Pieseczek.
165  Ètrp. l.
166  Tais. iß Pi´strzenica.
167  Tais. iß Pieszczoty.
168  Tais. iß Pieszczotliwie.
169  Tais. iß Pieszczotliwie.
170  Ètrp. od.
171  Prad. raßyti weli, bet ißtaisyta.
172  Nebaigtas raßyti Ω.
173  Iß tikr¨j¨ paraßyta girtitelys, toØ pija-

niutenki, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruo-
ti skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.

174  Prad. raßyti sir(?), bet ißtaisyta.
175  Ètrp. ob.
176  Pirmoji i ^trp.
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Pilnie, rupej, dabej177, ob. pilno,
Pilniej,
Pilnik, pieliczia,
Pilnykarz178, pieliczinykas.
Pilno, ob. pilnie.
Pilnoµ¢,
Pilnowa¢, ‹saugoti, sergieti.› da-

boti.
Pilnowanie, dabojimas.
Pilny, dabùs, rupùs.
Pilny, pi¬owy179, pjuklinis, np180

kotas.
Pi¬owa¢, pjauti, trinti.
Pi¬owanie, trinimas, pjowimas.
Pi¬owy, ob. pilny.
Pilsniaˆka, tubine képure.
Pilsniany, tubinis.
Pilsniarz, tubinykas.
Pilsni¢, ingti, szerties.
Piment, pipiras Jngelskinis.
Pinawia,
Pinele,
Pinka,
Pio¬un, metyles.
Pio¬unek, wynas metylinis.
Pio¬unkowa¢, pio¬unowa¢, mety-

linti, po¬unkowany, metylin-
tas, pio¬unkowy, metylinis.

Pio¬unowany, metylintas. ⁄⁄
[II 376] Pio¬unowka, metyline.
Pio¬unowy, metylinis.
Pion,
Pionowa¢,
Pionowanie,
Pionowo,
Pionowoµ¢,
Pionowy,
Piórko, p¬unksnele.

Piórnik, p¬unksnû maksztis.
Piórno, p¬unksnotaj.
Pióro, p¬unksna.
Piórobusz,
Piorokotny, sparn√tas.
Pióronogi, gaur√tkojis.
Pióropusz,
Piórowy, p¬unksninis.
Piorun, perkunija.
Piorunek,
Piorunisty, perkunijingas.
Piorunik181, Perunas arba Perku-

nas, waldimieras perkunijos.
Piorunny182, perkunijinis.
Piorunogrozny,
Piorunowa¢, grausti183. Perkunija

graud184.
Piorunowanie185, graudimas.
Piorunowisko, perkunijos wieta.
Piorunow¬adny, perkunij´wa¬-

dùs. ⁄⁄
[II 377] Piorunowy, perkunijinis.
Piorunujåcy, graudås.
Pioseneczka, Piosniczka186, daj-

nele.
Piosenka, piosnka, dajnute.
Piosenkarstwo,
Piosenkarz, dajniuraszytojas,
Piotrowiny, Petrine (szw´te)
Piotrowy, Petrinis.
Piotrus, Petrelis, petrytis.
Piotruszka, ob. pietruszka.
Pipa, bosas.
Pipi¢ si´,
Pipka, p¬unksnas tulie. ob. fajka.
Piple
Piramida, pyramida. ob. ostro-

s¬up.

Piramidalnie,
Piramidalny,
Pireneje, Pireneje (ka¬naj tejp wa-

dinamis)
Pirenejskie, pirenejinis.
Pirog, piraras187.
Pirometr, ob. ogniomierz.
PiroØek, piragelis.
PiroØnik, piraginykas. ob. pasz-

tetnik.
Pisa¢, raszyti.
Pisacz, raszytojas.
Pisalny, raszomas.
Pisanie, raszymas.
Pisanina, ⁄⁄
[II 378] Pisarczyk, pisarek, parra-

szytojas.
Pisarka, raszytoja.
Pisarnia, raszytuwe.
Pisarstwo,
Pisarya, ob. pisarnia, ob. pisar-

stwo.
Pisarz, raszytojas. pajszoriùs.
Pisarzowa, pajszoriene.
Pisarzowy, pajszorinis.
Pisk, cypimas, klykimas.
Piska¢, ob. piszcze¢, cypti, pypti,

klykti.
Pisklåtko, piskl´, pùtytis.
Piskliwie, cypanczej.
Piskliwos¢, cypimas, pypimas,

klykimas.
Piskliwy188,
Pisknå¢, ob. pisnå¢.
Piskorz, pyplys189.
Pismak, ‹piszorùs,› rasztinykas.
Pismiennica190, rasztinyké.
Pismienictwo191,

Piµmiennie.
Pismiennik, rasztinykas.
Pismienny, raszytas.
Pismko, ob. pisemko, rasztelis.
Pismo, rasztas.
Pismolej, lijtojas balsiû.
Pismowy, rasztinis.
Pisnå¢, cypterieti.
Pisorym, ob. rymopis. ⁄⁄
[II 379] Pisorymski, ob. rymopis.
Pisownia, ob. ortografia, ortogra-

ficznie, ob. prawopis.
Pistolecik, pisztelietele.
Pistolet, pisztelieta.
Pistoletowy,
Piston,
Pistonowka, pistonine (musz-

kieta)
Pistonowy,
Pistuga,
Pisywa¢, raszinieti.
Pisywanie, raszymas. raszinie-

jimas.

177  Û. dabej ^trp.
178  S. Ropel. Pilnikarz.
179  Û. pi¬owy ^trp.
180  Ètrp. np.
181  S. Ropel. Piorunnik.
182  Virß o nubrauktas diakritikas.
183  Tais. iß griauti.
184  Tais. iß graun.
185  Virß pirmosios o nubrauktas diakri-

tikas (buvo ó).
186  Û. Piosniczka ^trp. Tais. iß Piesniczka.
187  Turb∆t nor∂ta paraßyti piragas.
188  Û. galas taisytas.
189  Tais. iß pyplis.
190  Pirmoji n ^trp.
191  S. Ropel. Pismiennictwo.
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Piszczal, ob. piszczel.
Piszcza¬ka,
Piszcza¬kowa¢,
Piszcza¬kowanie,
Piszcza¬kowaty,
Piszcza¬kowy,
Piszcze¢,
Piszczek,
Piszczelny, piszczelowy,
Piszczenie,
Piszczkowy.
Pitagor, pitagoras, Pitagoras.
Pitagorejczyk, pitagorionis.
Pitny, géramas.
Pity, gértas
Pitya, Pitea. ⁄⁄
[II 380] Piuska,
Piusowy,
Piwko, ob. piwo. a¬utis, alelùs,

a¬ùs.
Piwnica,
Piwniczka,
Piwniczy192,
Piwniczny,
Piwnik,
Piwny, alinis.
Piwo, a¬ùs.
Piwonia,
Piwosz, didelis gieriejas a¬aus,

a¬géris.
Piwowar, alausdarytojas, arba

a¬udaris.
Piwowarnia, a¬aus bruwaras
Piwowarski, a¬darinis.
Piwowarstwo.
Piwowy, alinis.
PiwoØerca, a¬aus springinys193.
Piwsko, a¬utis.

PiØemko,
PiØmarya,
PiØmo,
PiØmowa¢,
Pizmowanie,
PiØmowie¢,
PiØmownik,
PiØmowy, ⁄⁄
[II 381]194 Pizus, plikacija, pri kù-

rio nie skatykele195 niera.
Pla¢, rume.
P¬aca mokésnis.
P¬acca ob, p¬ajca.
Placek, p¬onis.
P¬acenie, mokiejimas.
Plach, puse196 szarwos, arba pon-

cieriaus.
P¬achciany, ¬apiniû drobules.
P¬achciec,
P¬achcina, ob. plachta.
P¬achta, skara, ¬akatas
P¬aci¢, mokieti.
P¬acic, ¬akatas, autuØis.
P¬acik, ¬akatelis.
Plackiem, ob. placek.
Pacowka197, wieta, kurioj’ karej-

wis, arba ∏alnieriùs yra pasta-
tytas, trumpiaus sakant karej-
wio stowyne.

Placowy,
Placuszek, p¬onytis.
Placyk, maØa wietele,
P¬acz198, ‹bluwis,› v bluwa199 wer-

kimas. raudojimas, Øurnijimas,
aszarojimas.

P¬aczåcy, werkås, blaunås200, rau-
dojis, zurnijis.

P¬aczek, zurny¬a, bluwis,

P¬acznica, placzka, raude.
P¬aczliwie, werksmingaj, raudin-

gaj. ⁄⁄
[II 382] P¬aczliwoµ¢, werksmin-

gumas, bluwumas.
P¬aczliwy201, werksmingas, rau-

dingas.
P¬aczotulny, goudziois.
P¬aczowy202, aszarinis, werks-

minis.
P¬aczypieniådz, pa¬ajkpiningis.
Plådrowa¢, sarioti. plieszti.
Plådrowanie,
Plådrownik, plieszikas.
Plaga, siutis.
Plagowa¢,
P¬ajca, mokietojas.
P¬aka¢, werkti, raudoti, zurnyti,

aszaroti, blauti.
P¬akanie, werkimas, raudojimas,

zurnijimas, blowimas, aszaro-
jimas.

P¬aksa, raude, zurni¬a, bluwe.
Plami¢, pietm√ti.
Plamienie, pietmawimas.
Plamisty, pietm√tas.
Plamka, pietmele.
Pamowaty203, pietm√tas.
Plamowiec, srajgis.
Plan204

Plana, ob. plama.
Planeta,
Planetarny, planetinis.
Planetnik,
Planetny,  planetowy,  planeti-

nis. ⁄⁄
[II 383] Planometrya, ob. plasko-

miernictwo.

Planisty205, ob. plamisty,
Plankt,
Planowa¢,
Planowanie,
Planowity, ob, plamowity.
Planta, roslina.
Plantacya,
Plantowa¢,
Plantowanie,
Plapla¢, ob. papla¢206.
Plås, plåsy
Plåsa¢, skaka¢.
Plåsacz, szokiejas207.
Plåsanie, szokimas.
Plask
Plask, ratawimas. tauksciojimas.
Plask
Plaska¢, rat√ti, taukscioti.
P¬askaty, p¬askawy,
P¬aski,
P¬asko,

192  S. Ropel. Piwniczny.
193  Tais. iß springinis.
194  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 17 — tai lanko numeris.

195  Iß tikr¨j¨ paraßyta dwileki, bet virßuj
smulkiau priraßyta skatykele.

196  Prad. raßyti b, bet ißtaisyta.
197  S. Ropel. Placówka.
198  Prad. raßyti Pr, bet ißtaisyta.
199  Ètrp. v bluwa.
200  Prad. raßyti p, bet ißtaisyta.
201  Tais. iß P¬aczliwie.
202  Prad. raßyti P¬aczon, bet ißtaisyta.
203  S. Ropel. Plamowaty.
204  Ètrp. l.
205  Ètrp. l. Ankstesn∂ vokabula S. Ropel.

yra Planimetrya.
206  Antroji p tais.
207  Ètrp. o.
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P¬askodenny,
P¬askomiernictwo,
P¬askonogi, lepszis.
P¬askonos208, p¬oksztsnapis209. ⁄⁄
[II 384] Plaskonosy, p¬oksztsna-

pis210, pyle arba antis p¬oszt-
snabe211.

P¬askorzezba,
P¬askoµ¢, slesnybe, slesnumas.
P¬askoschodzisto, pakalnietaj.
P¬askoschodzistoµ¢, pakalnietu-

mas.
Plaskoschodzisty, pakalnietas.
P¬askur, d√nos rijkie.
Plasnå¢, taksczioti212, sz¬åms-

cioti213.
Plaster, pliestra, plastr miodu,

medaus koris.
Plastrowa¢, pliestrå214 pridieti.
Plastrowanie, pliestras pridie-

jimas.
P¬asza¢, ob. p¬oszy¢.
P¬aszcz, kiriejus, wilnone, ki-

limas.
P¬aszcz, pleksne215,
Plaszczenica. antiestuwe.
P¬aszczenie, slesninimas, p¬oksz-

tinimas.
P¬aszczka, rauda,
P¬aszczolec,
P¬aszczowy, kiriejinis, kiliminis.
P¬aszczy¢, slesninti, p¬oksztinti.
P¬aszczyk, kiriejelùs, kilimelis,

wilnonele.
P¬aszczykowy, kiriejinelis.
P¬aszczyna216, ‹p¬atybe.› kirie-

jalùs.
P¬aszczysko, kiriejùs217 pa¬ajkis.

P¬aszczysty, p¬okszczias218.
P¬aszczyzna, p¬atybe. ⁄⁄
[II 385] P¬at, mokésnis, uØmo-

kesnis.
P¬at, ¬akatas, skara,
P¬ata, ob. p¬aca, zap¬ata
P¬ata¢, ob. pleµ¢.
Plåta¢, pajnioti.
P¬ata¢, skaldyti,
Plåtanie, pajniojimas.
P¬atanie, skaldimas.
Plåtanina,
P¬atek, ¬akatelis, skaraczia, ska-

rele, skiautele.
P¬atewka
P¬atka
P¬atkowy,
P¬atnå¢, sù kardù kam uØsiausti.
P¬atnerz, szarwinykas.
P¬atnik, mokietojas.
P¬atno, mokamaj.
P¬atnoµ¢, u∏mokumas.
P¬atny, mokamas.
Plato, Platon219. Plato, senow´s

iszmintys.
Platoniczny, Platoniszkas.
Platonizm
Platonski, platoninis.
P¬atowa¢, mokieti, pa¬ukas
P¬atowaty, ob. plachaty
P¬atwa, ⁄⁄
[II 386] Plauz, ratawimas.
P¬aw, p¬udurinimas.
P¬awaczka, eldija. waltis, ob.

p¬ywaczka.
P¬awia¢220, p¬udurinti.
P¬awiciel221, p¬udurintojas.
P¬awid¬o,

Prawienie222,
P¬awka,
P¬awnica223,
P¬awnisko,
P¬awny, iramas, irtinis.
P¬az, sziuksztinas,
P¬aza,
P¬aza¢, sziukszti224, p¬aza¢ si´,

p¬azi¢ si´, p¬ozi¢ si´ ob. pe¬za¢.
P¬azowa¢, op¬azowa¢, wyp¬azo-

wa¢, talØyti225, aptalØyti, isztal-
Øyti.

Pleban, klebonas226,
Plebanija, klebonija.
Plebanisko, klebonatis.
Plebanowy, kleboninis.
Plebanski, kleboniszkas.
Plebej, ob. plebejusz.
Plebejka, prascioké,
Plebejski, prasciokinis.
Plebejusz, prasciokas.
Plebejuszowski, prasciokinis.
Plec, petys, pl. plecy, petej, pe-

czej. ⁄⁄
[II 387] Ple¢, rawieti.
Plec, ob. plecie.
P¬ec, lytis.
P¬ech, zamiast pche¬, ob. pch¬a.
Plecianka, plecionka.
Plecie, pynimas227.
Plecienie, pynimas.
Pleciony, pintas, od pleµ¢.
Pleciuch, pleciuga, ta¬awykas.
Plecy, ob. plec.
Pleczny, petinis.
Pleczy¢, pleczy¢ si´, ob. spleczy¢,

spleczy¢ si´.
Pleczysty, petingas.

Plegota¢, kalieti
Plejzer, ob upodobanie.
Plejzerowany, Øejstas.
Plemie, wejsle.
Plemienny, wejslinis.
Pleni¢, najkinti. ob. wypleni¢,
Pleni¢, wejsti., pleni¢ si´ wejsties.
2 Plenipotencyaryusz, ob. pe¬no-

mocnik.
1 Plenipotencya,  ob.  pe¬nomoc-

nictwo.
Plenipotent, ob. pe¬nomocnik.
Plenisty228, ob. plenny.
Plenno, wajsingaj.
Plennoµ¢, ob. p¬odnoµ¢.
Plenny, ⁄⁄

208  Tais. iß P¬askonosy.
209  Tais. iß p¬oksztnosis.
210  Ètrp. t.
211  Turb∆t nor∂ta paraßyti p¬oksztsnape.
212  Ètrp. s.
213  Tais. iß sz¬ùmscioti.
214  Prad. raßyti pr, bet ißtaisyta.
215  Prad. raßyti pleksni, bet ißtaisyta.
216  Tais. iß P¬aszczyzna.
217  Tais. iß kiriejaus.
218  Prad. raßyti p¬okszt, bet ißtaisyta.
219  Û. Platon ^trp.
220  Prad. raßyti Pr, bet ißtaisyta.
221  Prad. raßyti Pr, bet ißtaisyta.
222  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
223  Prad. raßyti P¬awnik(?), bet ißtaisyta.
224  Prad. raßyti p, bet ißtaisyta.
225  Turb∆t   prad∂ta raßyti ¬ kietoji, bet

raßant horizontal¨j^ br∆kßnel^ susilaikyta
ir teparaßyta br∆kßnelio pradΩia.

226  Prad. raßyti klep, bet ißtaisyta.
227  Tais. iß pinimas.
228  Û. galas taisytas, ir ob. taisyta.
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[II 388] Pl´sacz, ob. plåsacz.
Pleµ¢, pinti.
Plesek, ob. pleszek.
Plesˆ, peliejej, måsa.
Pleµnie¢, pelieti, måsoti.
Plesnienie, peliejimas.
Plesniwoµ¢,
Plesniwy, pe¬ås.
Pl´sy, ob. plåsy, ob. plås.
Plesz, pliké, ob. papawa.
Pleszcze¢, pleszcze¢ si´, ob. plus-

ka¢, p¬uska¢ si´.
Pleszek, szarwû-paka¬a.
Pleszka, ob. pche¬ka.
Pleszne ziele, plesznik.
Pleszowaci¢, ´ngti229.
Pleszowacie¢, ingti.
Pleszowato, plikaj.
Pleszowatoµ¢, plikybe.
Pleszowaty,
P¬et,
Pletliwie, tauzytinaj, plepej.
Pletliwoµ¢,, plepumas230.
Pletliwy, plepås231.
Pletnia, bizunas, najka.
Pletnica.
Pletomowca, plepis.
P¬etownik. ⁄⁄
[II 389] Pietwa, Ptetwa232,
Pletwisty,
Plura, lytotumas.
Plewa, pe¬as, pl. plewy, pe¬aj.
Plewiacz, plewiarz, rawietojas.
Plewiaczka, plewiarka, rawieja.
Plewiarz, ob. plewiacz.
Plewiasty, pe¬√tas.
Plewi¢, ob. ple¢.
Plewid¬o, rawiejas.

Plewienie, rawiejimas.
Plewienica233, ob. plewiaczka.
Plewkowaty, ob. plewiasty.
Plewnia, plewnik, pe¬ude.
Plewny234, ob. plewisty.
Plichta
Plik, p¬ouksztas235, ob. p´k, stos.
Plika, ob. ko¬tun. ‹ob. p´k, stos.›
Pliszka, kiele arba kijle.
Pliwa, pliwka, ob. b¬onka,

skórka.
P¬o¢, ob. p¬otka.
P¬ocha, skietas, arba skijtas.
P¬ochliwie, ob. p¬ocho, ob.

pierzchliwie, P¬ochliwoµ¢, ob.
p¬ochoµ¢, ob. pierzchliwoµ¢.

P¬ochliwy, ob. p¬ochy, ob. pierz-
chliwy.

P¬ocho,
P¬ochog¬upi. ⁄⁄
[II 390] P¬ochoµ¢,
P¬ochowiec, laurineróØe, (:olean-

der:)
P¬ochowiernoµ¢236,
P¬ochowierny,
P¬ochozmienny,
P¬ochy,
P¬ocica, p¬ociczka, ob. p¬otka.
P¬ociczka, ob. p¬otka.
P¬ócienko, drobe daØywine237.
P¬ociennica
P¬óciennictwo,
P¬ocienniczka, drobinyke.
P¬ociennik, drobinykas.
P¬ocienny, drobinis.
P¬ocina, prasta twora.
P¬ócze, ob. p¬oka¢,
P¬óczek

P¬óczka,
P¬ócznica,
P¬oczyflak.
P¬óczywås, ob. moczywas. mo-

czymorda.
P¬ód, wajsiùs.
P¬odni¢, wajsinti,
P¬odnie, wajsingaj.
P¬odnienie, wajsinimas.
P¬odnoczynny238, brådingas.
P¬odnorodny, ob. p¬odny.
P¬odnoµ¢, wajsumas, bråda. ⁄⁄
[II 391] P¬oducha.
P¬odzenie, wajsymos.
P¬odzi¢, wajsinti.
P¬odziciel, wajsintojas.
P¬odzidym,
P¬odzieˆ,
P¬odzieniec,
P¬odzieszek,
P¬óka, ob. p¬óczka.
P¬óka¢, op¬óka¢,
P¬ókanie,
P¬omieˆ, liepsna, lijpsna
P¬omieˆczyk, liepsnele.
P¬omieni¢, liepsnoti.
P¬omieni¢ si´,
P¬omieniak239, ob. p¬omyk.
P¬omienisty, liepsningas.
Promiennie240, karsztaj.
P¬omienny. ob. p¬omienisty.
P¬omyk, liepsnele.
Plon, ob. j´ctwo, niewola. ob.

kwitnienie, okwit pl. plony241,
P¬oˆ, ekétys.
P¬onå¢, degti.
Plondrowa¢, plondrowanie, plon-

drownik, ob. plådrowa¢242.

P¬onia, ob. p¬oˆ.
P¬onianka, imtinie, paimtinie. ⁄⁄
[II 392] P¬oni¢, ob. pleni¢.
P¬oni¢.
P¬oni¢,
P¬oni¢ si´, ob. p¬onåc, ob p¬oni¢.
P¬onienie,
P¬onina,
P¬onka,
P¬onnie
P¬onik, ob. szko¬ka.
P¬onnoµ¢,
P¬onny,
Plonowa¢, ob. kwitnåc, okwita¢.
P¬osa, p¬oska
P¬oskoˆ, p¬oskoˆka
P¬oskunka, pl. p¬oskunki, p¬os-

kunne.
P¬oskur
P¬oszczyk
P¬oszenie, sp¬oszenie,
P¬oszy¢,
P¬oszyd¬o, ob. straszyd¬o.
P¬ot, twora.

229  Tais. iß ingti.
230  Antroji p taisyta.
231  Antroji p taisyta.
232  S. Ropel. Pletwa, P¬etwa.
233  S. Ropel. Plewiennica.
234  Prad. raßyti Plen, bet ißtaisyta.
235  Tais. iß p¬√ksztas.
236  Tais. iß P¬ochowiecnoµ¢.
237  Prad. raßyti daØi, bet ißtaisyta.
238  Vidurinioji n ^trp.
239  S. Ropel. P¬omieniek.
240  S. Ropel. P¬omiennie.
241  Buvo paraßyta su ¬, bet ^striΩasis br∆-

kßnelis nubrauktas.
242  Prad. raßyti plon, bet ißtaisyta.
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P¬otarstwo, plotarz ob. plotkarst-
wo, plotkarz.

Plot´
P¬otek,
Plotka,243

P¬otka,
Plotkarka, ⁄⁄
[II 393] Plotkarstwo,
P¬otkarz,
Plotliwy, ob. pletliwy.
P¬ótniany, ob. p¬ocienny.
P¬ótniec
P¬ótno,
P¬otny,
P¬otowy,
Plotuch, ob. pleciuch.
Ploty, ob. sploty.
P¬owaty,
P¬owi¢, b¬ajwinti.
P¬owiec, b¬ajwti.
P¬owienie, b¬ajwimas.
P¬owoµ¢, b¬ajwumas.
P¬owy, b¬ajwas.
P¬oza, pawaØa.
P¬ozi¢ si´, ob. pe¬za¢.
Plucha, ob. pluchota.
Pluchostwo
Pluchota
Pluchowaty, nuskr´dis, apskr´-

dis.
Plucie, ob. plwanie,
P¬ucka,
P¬ucnik,
P¬ucny, plucowy, p¬autinis. ⁄⁄
[II 394] P¬uco, p¬autej, p¬auczej.
Pludry, kélnes,
P¬ug, ark¬as,
Plugastwo,

Plugawi¢,
Plugawica,
Plugawiec,
Plugawie, plugawo,
Plugawienie,
Plugawo, plugawie,
Plugawomowca,
Plugawomownoµ¢,
Plugawoµ¢,
Plugowy244, arklinis.
Pluje, ob. plu¢,
P¬uka¢, p¬ukanie, ob. p¬óka¢.
Pluna, spiauda¬as, ob. pluta.
Plunå¢, ob. plwa¢. spjauti.
Plusk, pluszkurimas.
Pluska¢, pluszkurti.
Pluskanie, pluszkurimas.
Pluskiewka, pluskwa, b¬akéle,

b¬aké.
Pluskiewnik,
Pluskota.
Pluskotny.
Pluskowiec, ⁄⁄
[II 395] Pluskwa,
Pluszcze¢, szlokszti. cze∏ieti,.

ùpatis szlokszt, lytùs czeØ.
Pluta,
Plutliwy, plutny, lytotas245.
Pluto, Pluton, Pluto.
Pluton, tuntas.
Plutonowy, tuntinis.
Plutonowy, Plutoninis.
Plutus, Plutùs.
Plutusowy, plutinis.
Pluwia¬,
P¬uØenie
P¬u∏ny, arklinis.
P¬uØy¢

P¬uØyca, ark¬as dwirankinis246

P¬uØysko, waga.
Plwa¢, plu¢, spjauti247, spjaudyti.
Plwacz, spiauditojas, ob. splu-

wacz.
Plwaczka248,
Plwanie, plucie, spjaudimas,

spjowimas.
Plwocina, spiauda¬as.
P¬yn,
P¬ynå¢, tekieti. Upe tek, sakaj

tek. akys tek, arba irk¬√ti, irk-
¬awom paszalejs, irk¬awo par
ezerå. arba p¬aukti, parp¬au-
kiau up´.

Plynåcy, tekås, irk¬√is, p¬aukås.
P¬ynienie, tekiejimas, irklawi-

mas, p¬aukimas. ⁄⁄
[II 396] P¬ynnie, tekanczej.
P¬ynnoµ¢,
P¬ynny,
P¬ynomiar.
Plyt, p¬√stas
P¬yty249,
P¬yta,
P¬ytczyzna, jiszlejte.
P¬ytki, slesnas.
P¬ytko, slesnej.
P¬ytkoµ¢, slesnumas.
P¬ytnice.
P¬ywa¢, p¬udùrti.
P¬ywacz,
P¬ywaczka,
P¬ywanie250,
P¬ywajåcy, p¬udùrti251.
P¬ywak,
P¬ywanie, p¬udurimas.
P¬ywny,

Pn´, odpiå¢, segù segti.
Pniaczek, ké¬melis.
Pniak, ké¬mas.
Pniakowy, kélminis.
Pniewie, krumalej, krumaczej.
Pniewisty, krum√tas, krumingas.
Po, po, pro, pa252. po nas przy-

szed¬, po musa atejo253, o tobie
mówiono, pro taw¿ kalbiejo. ⁄⁄

[II 397] Poalabastrowa¢,
Poarendawoti,
Porabie¢254,
Pobacza¢, pobaczy¢,
Pobaja¢, ob. nabaja¢.
Poba¬amuci¢,
Pobankietowa¢,
Pobantowa¢, ob. porabowa¢.
Pobawi¢255, uØtrùkti.
Pobazgra¢, ob. bazgra¢.

243  Û. taisytas.
244  Tais. iß Plugawy.
245  Tais. iß lytotos.
246  Tais. iß dwirankis.
247  Tais. iß spiauti.
248  Buvo paraßyta Plwacz, bet ißtaisyta.
249  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

P¬yty çia pateiktas prie vokabulos P¬yt
kaip jo daugiskaita.

250  Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje
vietoje n∂ra, o Ω. P¬ywanie çia pateiktas
prie vokabulos P¬ywaczka.

251  Sic!
252  Û-iai pro, pa ^trp.
253  Iß tikr¨j¨ paraßyta po musa atejo, po

nas przyszed¬, bet Ω-iai po musa atejo virßuj
paΩym∂ti skaiçiuku 2, o Ω-iai po nas
przyszed¬ — skaiçiuku 1. Û. musa tais. iß
musû.

254  S. Ropel. Pobabie¢.
255  Prad. raßyti Por, bet ißtaisyta.
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PobereØe, ob. pobrzeØe.
Pobere∏nik,
Pobia¬a,
Pobi¢,
Pobicie,
Pobiedka, pobiedza¢, ob. pobud-

ka, pobudza¢.
Pobiedz256, pobiegnå¢, pobie∏e¢,
Pobiedzi¢ si´.
Pobiega¢.
Pobieg¬a,
Pobiegnå¢, ob. pobiedz.
Pobiela¢, pobieli¢, pabaltinti,
Pobielacz, baltintojas.
Pobielany257, pabaltintas.
Pobielawy, ob. bia¬awy, ba¬s-

ganas.
Pobielenie, pabatinimas258. ob.

pobielanie.
Pobieli¢, ob. pobiela¢. ⁄⁄
[II 398]  Pobiera¢259,  parankioti,

pa¬asyti.
Pobierki, antrinikaj (grudaj)
Pobiesiadowa¢, potauti.
Pobie∏nie,
Pobie∏ny
Pobija¢, pobi¢,
Pobijanie, pobicie,
Pobisurmani¢,
Pobitka
Pobladnå¢, pabliekszti.
Pob¬ådzi¢, paklysti.
Poblaknå¢260, pab¬ajwti.
Pob¬a∏a¢,
Pob¬a∏anie.
Poblazni¢
Poblizki, paartimas.
Poblizko, artij.

Poblizkoµ¢, artimumas.
Pobli∏u261,
Pobogos¬awi¢262, pa¬ajminti.
Pob¬ysk, twyskulys.
Pobocz, ob. pobok.
Pobocz,
Pobocznica, szaline.
Pobocznie.
Pobocznik
Poboczny263, szalinis. ⁄⁄
[II 399] Pobogaci¢, paturtinti.
Poboj, kowa, musza, pjutis, ob.

pobojowisko.
Pobojowisko, pobojsko, pobojsz-

cze, ob. bojowisko.
Pobok, ob. obok.
Pobok, gretù, szalip.
Pobolewa¢, padej√ti.
Pobolewanie, padejawimas.
Pobor, rinklawa. ob. podatek.
Poborca, rinkikas,
Poborczy, rinkikinis.
Poborgowa¢.
Poborny, rinklawinis.
Poborowa¢, rinklawàs264 rinkti.
Pobo∏enstwo, ob. poboØnoµ¢.
PoboØnie,
PoboØny,
Pobra¢, paimti.
Pobra¢ si´
Pobraci¢ si´, ob. pobrata¢ si´.
Pobraci¢ si´, ob. pobrata¢ si´,265

Pobrat, pobrata, bendryba,
Pobrata¢ si´, pasibrotauti.
Pobratanie si´, pobralanie, pasi-

brotawimas.
Pobraterstwo, bendrumas. ob.

braterstwo.

Pobratym, nu szirdies bendras,
‹ob. braterstwo.›

Pobratymczy, bendrinis,
Pobratymski266, ⁄⁄
[II 400] Pobratymstwo,
Pobredzi¢,
Pobroczy¢, sùtepti.
Pobroi¢, pasikulti, ob. nabroi¢.
Pobronowa¢, paekieti.
Pobro∏dzi¢, pawagoti.
Pobrudzi¢, sùwa∏oti.
Pobrukowa¢, pagrysti akmini-

mis, pabrukawoti.
Pobrunatniec267, ob. brunatnie¢,
Pobryka¢, paspardyti, pa¬ajgyti.
Pobryzga¢, aptaszkyti, ob. bryz-

ga¢.
Pobrzåka¢, paskambinti, pa-

Øwånginti, patarzkinti.
Pobrze∏e, malas, paszalys. jur-

male.
Pobrze∏ny, jurmalinis, malinis,

paszalinis.
Pobudka,
Pobudowa¢, pastrunyti.
Pobudza¢, pobudzi¢, pakirdinti,

pabudinti.
Pobudzanie, pobudzenie, pakir-

dinimas, pabudinimas.
Pobudzi¢, ob. pobudza¢,
Pobudzi¢ si´, pakirdsti,
Pobudziciel, pakirdinti268.
Pobuja¢,
Pobuntowa¢, sukélti,
Poburcze¢, paruzgti.
‹Porusza¢, pajudinti, pakuszinti.›
‹Poruszanie, poruszenie, pajudi-

nimas, pakuszinimas.›

‹Poruszy¢, ob. porusza¢,› ⁄⁄
[II 401] Poburza¢
Poburzanie, poburzenie,
Poburzy¢, ob. poburza¢
Poburzyciel,
Poby¢, pabuti.
Pobywa¢,
Pobywanie,
Pobzdurzy¢,269

Poca¬owa¢, pabuczi√ti
Poca¬owanie, pabucziawimas
Pocechowa¢,
Pocenie si´, prakajtawimas.
Poch´do∏y¢
Poche¬pi¢ si´, pasigirti.
Poche¬znå¢, ob. pokielzna¢270.
Pochew, ob. pochwa.
Pochewkowaty.
Poch¬ania¢, poch¬onå¢,
Pochlebca,
Pochlebia¢, pochlebowa¢, po-

chlebi¢.
Pochlebiacz, ob. pochlebca

256  Tais. iß Popiedz.
257  Tais. iß Popielany.
258  Turb∆t nor∂ta paraßyti pabaltinimas.
259  Tais. iß Popiera¢.
260  Tais. iß Pob¬åka¢.
261  Virß u pad∂tas taßkas.
262  S. Ropel. Pob¬ogos¬awi¢.
263  Prad. raßyti Pop, bet ißtaisyta.
264  V∂liau ^trp. l.
265  Antrå k. paraßytas tas pats straip-

snis.
266  Û. galas taisytas.
267  Tais. iß Pobrunatnic.
268  Galb∆t nor∂ta paraßyti pakirdintojas.
269  Íi vokabula ^trp.
270  Prad. raßyti pokez, bet ißtaisyta.
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Pochlebianie,
Pochlebnica. pochlebniczka, po-

chlebnisia,
Pochlebniczek,
Pochlebniczka, ob. pochlebnica.
Pochlebnie,
Pochlebnik, ob. pochlebca. ⁄⁄
[II 402] Pochlebniµ, pochlebnisia.

ob. pochlebniczek, pochleb-
nica,

Pochlebny,
Pochlebstwo
Poch¬on, pragaras.
Poch¬onå¢, praryti. ob. po-

ch¬ania¢.
Poch¬onca271, pragarunis.272

Poch¬onicielka, pragarune273.
Pochlubi¢ si´, pasigirti.
Pochlubka, pasigyrimas.
Pochmiel, pagires.
Pochmurno, ukana.
Pochmurnoµ¢, ukanotumas.
Pochmurny, ukanotas.
Pochmurza¢274, pochmurzy¢, ap-

siukti.
Pocho¢, ob. chu¢.
Pochód, ob. ruch, ruszenie.
Pochodnia,
Pochodniarz,
Pochodnik,
Pochodnoµ¢, ob. pochodzenie,

zród¬os¬ow.
Pochodny,
Pochodowa¢,
Pochodowanie
Pochodzenie,
Pochodzi¢,
Pochodzisto, ⁄⁄

[II 403] Pochodzistoµ¢.
Pochodzisty.
Pochop.
Pochopnie, pochopno, ob. ocho-

czo.
Pochopny, ob. ochoczy.
Pochorowa¢, sùsirgti, apsirgti275.

pasirgti.
Pochorowa¢ si´276, pochorze¢, ap-

sirgti.
Pochotny,
Pochowa¢, uzdaryti, pa¬ajkyti,

pa¬ajdoti, ob. pogrzeba¢, ob.
chowa¢.

Pochowanie277, umar¬ego, pa¬aj-
dojimas, ob. chowanie, grze-
banie.

Pochramia¢278, ‹aprajszinti,› po-
chromi¢, aprajszinti.

Pochramie¢, pochromie¢, ap-
rajszti.

Pochrapa¢, paknarkti.
Pochrapywa¢, paknarkaloti.
Pochrona,
Pochrzci¢, pakriksztyti.
Pochrzepcizna, pochrzept, nuga-

ra, paka¬a279,
Pochuchnå¢, pakwiepti.
Pochudnå¢, pochudnie¢, palysti.
Pochutni¢ si´,
Pochutniwa¢, pochutnywa¢280,
Pochwa, maksztis.
Pochwa¬a, laubsie.
Pochwala¢, laubsinti. pochabi¢.
Pochwalacz, pochwalba, ⁄⁄
[II 404] Pochalanie281, pochwale-

nie, lausinimas282.283

Pochwalca284, ob. pochwalacz.285

Pochwalenie, ob. pochwalanie,
Pochwali¢, ob. pochwala¢.
Pochwa¬ka, ob. przechwa¬ka.
Pochwalnie,
Pochwalny, ob. chwalebny.
Pochwila, pochwilek.
Pochwili, ob.286 chwila.
Pochwisciel,
Pochwowy, maksztinis.
Pochwycenie, pagrobimas.
Pochwyci¢, pagrobti.
Pochwyt, ob. pochwycenie.
Pochwyta¢, pagrobstyti, ob. po-

¬apa¢.
Pochyba,
Pochybi¢,
Pochybnie,
Pochybnoµ¢,
Pochybny,
Pochychota¢ si´, pakwaknoti287,

pakiknoti.
Pochyla¢, pal´kti.
Pochylanie, pochilenie, pal´ki-

mas288.
Pochyli¢, ob. pochyla¢.
Pochylisty, linkstùs.
Pochy¬o, palinkusej. ⁄⁄
[II 405]289 Pochylony, pal´ktas.
Pochy¬oµ¢, palinkimas, pal´ki-

mas.
Pochy¬y, palinkis.
Pochynå¢ si´,
Pociå¢, pakirsti290, sùkapoti, sùrå-

tyti. Grad pociå¬ zboØe, krusza
pakirta, rugius291 arba jawus.

Pociådza¢, pociå∏ac, ob. pozaj-
mowa¢, pozagrabia¢.

Pociåg, brieØis, traukimas.

Pociåga¢, ob. pociågnå¢.
Pociågajåcy, ob. porywajåcy.
Pociåganie.
Pociåg¬oµ¢,
Pociåg¬y, ob. pod¬uØny, pod¬ugo-

waty, pai¬g√tinas.
‹Pociåg¬oµ¢, ob. pod¬ugowatoµ¢.›
‹Pociåg¬y, ob. pod¬ugowaty.›
Pociågnå¢, patraukti.
Pociågnienie, ob. pociåganie.
Pociågowy.
Pociask, pociaszek.

271  Prad. raßyti Pch¬, bet ißtaisyta.
272  Visas ßis straipsnis ^trp.
273  R. u taisyta.
274  Prad. raßyti Pochmurzy, bet ißtaisyta.
275  Prad. raßyti ab, bet ißtaisyta.
276  Ètrp. si´.
277  Prad. raßyti O, bet ißtaisyta.
278  Gal∆n∂s a taisyta.
279  Û-iai nugara, paka¬a prir. v∂liau.
280  Tais. iß pochatnywa¢.
281  S. Ropel. Pochwalanie.
282  Turb∆t nor∂ta paraßyti laubsinimas.
283  Iß tikr¨j¨ paraßyta Pochwalenie, lau-

sinimas. pochalanie, bet ßie ΩodΩiai virßuj
sunumeruoti skaiçiukais atitinkamai 2, 3
ir 1.

284  Û. galas taisytas.
285  Abu  ΩodΩiai  virßuj  buvo  sunume-

ruoti skaiçiukais 2 ir 1, bet tie skaiçiukai
nuskusti.

286  Ètrp. ob.
287  Tais. iß pagwaknoti.
288  Prad. raßyti palen, bet ißtaisyta.
289  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 18 — tai lanko numeris.

290  Tais. iß sùkirsti.
291  Vietoj dviej¨ kojeli¨ u buvo paraßyta

su trimis, bet paskutinioji nubr.
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Poci¢ si´, prakajt√ti.
Po cichu292, ob. cicho. ty¬ù.
Pocichnå¢, nutilti.
Pocie¢, patekieti.
Pociecha, dziaugsmas.
Poci´cie pakirtimas.
Pociemku, ob. po ciemku, tam-

soj’.
Pociemni¢, patamsinti. pociem-

niec, aptemti.
Pociera¢, potrze¢, patrinti. ⁄⁄
[II 406] Pocieranie, potarcie, pa-

trynimas293.
Pocierpie¢, paki´tieti294.
Pocierpka, ob. smrodynia.
Pociesa¢, pociosa¢, pociosywa¢,

pataszyti, pataszinieti.
Pociesza¢, pag√dzioti, pagou-

dzioti.
Pocieszenie, pagouda295.
Pocieszny, ob. zabawny, uciesz-

ny,
Pocieszy¢296 ob. pociesza¢, cie-

szy¢.
Pocieszyciel, goudziotojas,
Pocieszycielka, goudziotoja.
Poci´ty, pakirstas, sùrantytas,

sùkapotas.
Pocilnica,
Pociosa¢, ob. pociesa¢.
Pocisk, swijdimas.
Pociska¢, ob. naciska¢, paspau-

dyti297, swijsti.
Pocukrowa¢, pacukrawoti.
Pocwa¬owa¢, cwa¬owa¢298, zowe-

dauti.
Pocwiczy¢ si´, ob. cwiczy¢ si´.
Pocyrklowa¢,

Pocz, powstaie z po co, die¬ko,
kam.

Poczå¢, ob. poczyna¢,
Poczarowa¢, apØawieti.
Poczåtek, pradzia, prade.
Poczåtkodawca, pradzios da-

wiejas.
Poczåtkowa¢, pradieti
Poczåtkowanie, pradzia.
Poczåtkowo, pradzioj’. ⁄⁄
[II 407] Poczåtkowy,
Poczåtkujåcy,
Poczci¢, pagodoti.
Poczciwie, doraj299.
Poczciwie¢, doras Ømogùs.
Poczciwoµ¢, dorybe.
Poczciwy, doras.
Poczczenie, pagodojimas.
Pocz´cie, pradiejimas, ob. po-

czynanie.
Poczeka¢, pa¬ukieti.
Poczerni¢, ob. czerni¢, paj√d√ti.
Poczernie¢, paj√dinti.
Poczerpnå¢, pasemti, ob. za-

czerpnå¢.
Poczerwienie¢, paradon√ti300, nu-

raudsti, ob. czerwienie.
Poczesne, godines (dowinas)

pragierimas301.
Poczesnie, doraj, godingaj.
Poczesnoµ¢, godyba.
Poczesny, godingas, doras.
Pocz´stne, ob. poczesne,
Pocz´stowa¢, pawajszinti.
Pocz´stowanie, pawajszinimas.
Poczet, skajtlùs.
Pocz´ty, pradietas.
Poczliwy, ob. podzciwy.

Poczmajster,
Poczmajstrowstwo, ⁄⁄
[II 408] Poczta, goda.
Poczta, paczta.
Poczta, ob. posterunek.
Pocztamt,
Pocztarek,
Pocztarski, ob. pocztowy,
‹Pocztowy,›
Poczmistrz302,
Pocztowiec
Pocztowy.
Pocztowy,
Poczubi¢, nupeszti, poczubi¢ si´,

sùsipeszti.
Poczu¢, justi.
Poczucie, jutimas.
Poczuwa¢, prajausti.
Poczuwanie, prajautimas.
Poczuwanie si´, poczucie si´,

nusijautimas. pasijutimas.
Poczwara, liczyna.
Poczwarka
Poczwarte, kétwirta.
Poczwarzy¢, ob. poswarza¢.
Poczwórka, kéturejs.
Poczwornie303, ketweriopaj.
Poczworno, ob. poczwornie
Poczworny,
Poczyna¢, pradieti, ⁄⁄
[II 409] Poczynajåcy, pradedås.
Poczynanie, pocz´cie, pradieji-

mas.
Poczyni¢, pridaryti,
Poczysci¢, nuan√ti.
Poczyta¢, paskajtyti.
Poczytanie, paskajtymas. poczy-

tywanie

Pod, po.
Poda¢, podawa¢, pad√ti, pada-

winieti.
Podagra,
Podagrycznie,
Podagryczny,
Podagryk,
Podanie,
Podarcie, sùplieszymas.
Podarek, paprakas.
Podarunek, dowina.
Podaremnie, ob. daremnie, nada-

remnie.
Podarkowy, dowininis.
Podarowa¢, padowinoti.
Podarowanie, padowinojimas.
Podarty, sùpliszis, sùplieszytas.
Podaruneczek, dowinele.
Podarze, ob. podarunek.
Podarzy¢, ob. podarowa¢.
Podatek, d√kle.
Podatkowa¢, d√kl´ d√ti.
Podatkowanie,  d√kl´s  dawi-

mas. ⁄⁄
[II 410] Podatkowy, d√klinis.
Podatkujåcy, d√kl´ d√dås.

292  Íi  vokabula ir S. Ropel. pateikta ne
pagal ab∂c∂l´.

293  Tais. iß patrinimas.
294  Pirmoji i ^trp.
295  Tais. iß pagowda.
296  Tais. iß Pociesza¢.
297  Tais. iß paspausdyti.
298  Prad. raßyti cl(?), bet ißtaisyta.
299  Prad. raßyti go(?), bet ißtaisyta.
300  Turb∆t nor∂ta paraßyti paraudon√ti.
301  Û. galas taisytas.
302  S. Ropel. Pocztmistrz.
303  Prad. raßyti Poczwon, bet ißtaisyta.
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Podawa¢, poda¢, pad√ti.
Podawacz, podawca, padawiejas.
Podawanie, padawimas. ob. po-

danie.
Podawczy, pad√tinis.
Podawi¢, ob. pod¬awi¢.
Podbechta¢, podbechtywa¢,
Podbechtanie,
Podbechtywa¢, ob. podbechta¢.
Podbechtywacz, ob. poduszczy-

ciel, podØegacz.
Podbechtywanie,
Podbestwi¢,
Podbestwienie,
Podbia¬,
Podbi¢, podbija¢, pamuszti, pa-

muszinieti.
Podbicie, apgaliejimas, pamuszi-

mas.
Podbiciel, pamusztojas.
Podbiedz, podbiega¢, pribiegti.
Podbiele¢304, pabalti.
Podbiera¢305, parinkti.
Podbieranie, parinkimas, pa¬asy-

mas, podebranie.
Podbija¢, ob. podbi¢.
Podbijacz, nukariautojas. pa-

musztojas.
Podbijanie, pamuszimas, nuka-

riawimas.
Podbitka, pamuszas306, ob. pod-

szewka. ⁄⁄
[II 411] Podboczy¢ si´, jisispr´sti
Podbój,
Podbójca307, nukariautojas
Podbojczy308, nukariautinis.
PodbraØy¢, ob. podchmieli¢,

podpi¢.

Podbrodek, smakras.
Podbrodny, smakrinis.
Podbronowa¢, paekieti.
Podbrzuchowy, ob. podbrzusz-

ny.
Podbrzusze, papilwe309.
Podbrzuszny, papilwinis.
Podbudowa¢, pastrunyti.
Podbudowanie, pastrunijimas.
Podbudza¢, podbudzi¢,
Podbudzi¢310, ob. pobudza¢.
Podbudzanie, podbudzenie.
Podbudziciel,
Podburza¢, podburzy¢,
Podburzanie, podburzenie.
PodburØyciel,
Podcerulik,
Podch´toØy¢311

Podchlebca, podchlebia¢, pod-
chlebnie, podchlebny. ob. po-
chleba. i t. d.

Podchmiel, podchmielenie.
Podchmieli¢, ⁄⁄
[II 412] Podchod, ob. przykop.
Podchodzenie, podejscie.
Podchodzic, podejµ¢,
Podchorå∏y,
Podchwycenie, pagawimas. pa-

grobimas.
Podchwyci¢, podchwytywa¢, pa-

gauti, pagrobi312.
Podchwytacz, pagautojas.
Podchwytanie, ob. podchwy-

cenie.
Podchwytka
Podchwytliwie313,
Podchwytliwoµ¢
Podchwytliwy.

Podchwytywa¢, ob. podchwyci¢.
Podchwytywacz, ob. podchwy-

tacz.
Podchwytywanie, pagawinieji-

mas, pagrobstymas.
Podciå¢, podcina¢. pakirsti, pa-

kapoti.
Podciåg,
Podciåga¢, podciågnå¢, patrauk-

ti.
Podciåganie, pociågnienie, pa-

traukimas.
Podcie¢, podcieka¢, patekieti.
Podci´cie, pakirtimas.
Podci´gacz, ob. pobråg.
Podcienie, pauksmis.
Podciera¢, podetrze¢, pasz¬√s-

tyti.
Podcieµ, ob. przycieµ. podwalina.
Podci´ty. pakirstas. ⁄⁄
[II 413] Podcina¢, ob. podciåc.
Podcinanie, ob. podci´cie.
Podcios, ob. podczos.
Podciosa¢, podciosywa¢.
Podcycowy, papapinis.
Podczas, nekadù, kartajs.
Podczastwo
Podczasy, ragintojas.
Podczasyna, ragintoja.
Podczerewie, paziarnej.
Podczerni¢, paj√dinti,
Podczernie¢, paj√d√ti.
Podczesa¢, paszuk√ti, podcze-

sywa¢
Podczos,
Podczosa¢, ob. podciosa¢.
Podczosowy
Podczyszci¢, paan√ti

Podda¢, podawa¢,
Poddå¢, papusti. ob poddyma¢.
Poddachowy, pastoginis.
Poddaja¢, ob. poddoi¢,
Poddanczuch, wergas314.
Poddanie, pridawimas. poddanie

si´, pasidawimas.
Poddanie¢, ob. poddany,
Poddanik, poddannik, ob. po-

danny.
Poddanka, wergé. ⁄⁄
[II 414] Poddanoµ¢, wergyba.
Poddaˆski, werginis.
Poddaˆstwo, wergumas,
Poddany, wergas.
Poddasze, pastogé.
Poddaszek, pastogéle.
Poddawa¢, pad√ti.
Poddawacz, padawiejas.
Poddawanie, padawimas.
Podd´cie, paputimas.
Poddenny, padugnis.
Poddepta¢, poddeptywa¢, sùmy-

nioti.
Podd´ty, papustas, papåpis.

304  Ètrp. d.
305  Ètrp. d.
306  Prad. raßyti d, bet ißtaisyta.
307  Ètrp. d.
308  Prad. raßyti Podj(?), bet ißtaisyta.
309  Tais. iß papilwie.
310  Ètrp. d. Tokios vokabulos S. Ropel.

n∂ra, Ω. Podbudzi¢ çia pateiktas prie voka-
bulos Podbudza¢.

311  Tais. iß Podch´toØa¢.
312  Turb∆t nor∂ta paraßyti pagrobti.
313  Tais. iß Podchwytliwoµ¢.
314  Û. galas taisytas.
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Podd¬uba¢, podd¬ubywa¢, para-
kinieti.

Poddmucha¢, poddmuchywa¢,
papusti.

Poddmuchnå¢, pukscioti.
Poddoi¢, pamilØti.
Poddomny, panuminis.
Poddupki.
Poddupnik, pabu¬otas.
Poddupny, pabu¬otinis.
Poddyakon315, padijakonas. ob.

subdyakon.
Poddyma¢, ob. podå¢.
Poddymacz, paputiejas.
Poddymi¢, poddynia¢, aprukyti,
Podymka316, dumpleles.
Poddzia¬317, atskajda, perskajda. ⁄⁄
[II 415] Poddziatek318,
Poddziela¢319, dalyti, dalywauti.
Poddzwignå¢, ob. dzwiga¢, po-

dzwignå¢, pakelti. pakylieti320

Pode.
Podebra¢, parinkti, pa¬asyti.
Podebranie, parinkimas.
Podegna¢, pawaryti galwijus.321

Podegra¢, ob. podgrywa¢.
Podegrza¢, pakajtinti.
Podejmacz, podejmiciel, podej-

mownik, prijemiejas322.
Podejmowa¢, podjåc, priimti, pa-

kélti, podjåc si´, pasiimti.
Podejrza¬, ob. podejrzon. itartas,

aptartas, aptaremas.
Podejrzanie323, aptarimas. ob. po-

dejrzenie.
Podejrzany, aptaremas.
Podejrzenie, itartis.
Podejrzliwoµ¢,

Podejrzliwy,
Podejrzliwie324,
Podejrzon,
Podejµ¢, podejsdz325. ob. podcho-

dzi¢,
Podejµcie,
Podelgnå¢,
Podel∏y¢, pal´gwinti.
Podemdli¢326,
Podemk¬y,
Podemknå¢, podmyka¢, ⁄⁄
[II 416] Podemnå, ob. pode.
Podeprze¢, aprimti.
Podepta¢, sumynioti.
Poderwa¢, podriwa¢.
Poderznå¢, podrzyna¢, papjau-

ti327, podrzynanie.
Podeschnå¢, padziuti. ob. podsy-

cha¢.
Podeµcie, podejµcie,
Podes¬a¢, ob. podsy¬a¢.
Podes¬a¢, ob. podµciela¢.
Podes¬anie
Podes¬aniec,
Podessa¢,
Podeszczwa¢. ob. podszczuwa¢.
Podesz¬oµ¢, karszate, senatwe.
Podesz¬y, diengalis.
Podeszwa, padas.
Podeszwiany, padinis, podesz-

wowy.
Podetknå¢, ob. podtyka¢.
Podetrze¢, ob. podciera¢,
Podewrze¢, pawirti,
Podfarbowa¢, padaØywinti.
Podfutrowa¢, pamuszti, pamu-

szå padieti.
Podgala¢, ob. podgoli¢, paskusti.

Podgardle328, podgarle, pakakle.
Podgard¬ek, palaukis, pagérklie.
Podgard¬o ⁄⁄
[II 417] Podgard¬owy, pakak-

linis.
Podgarlany, podgardlany, pa-

gerklinis.
Podgarlica,
Podgarnå¢, podgarnywa¢, pa-

rausti, sùbraukti.
Podciåc, podcina¢329, pakirsti.
Podglåda¢, ob. podziera¢, pa-

Øwelgti, pawejzieti, mieklin-
ties330.

Podglådacz, pridabojas.
Podglådanie,
Podg¬aska¢, pag¬ostyti, podg¬as-

kywa¢.
Podg¬oda¢,
Podg¬owny, pagalwinis.
Podgni¢, ob. nadgni¢.
Podgnieµ¢331, podgniata¢, pa-

gniauØti, pagniauØyti.
Podgniewa¢, papykti.
Podgoleniowy, pab¬auØdinis.
Podgoli¢, paskusti.
Podgorny, pakalniszkis, pakal-

ninis.
Podgórze, pakalne.
Podgorze¢, podgorywa¢, pa-

degti.
Podgrabi¢, pagriebti.
Podgrodzi¢, patwerti tworå to-

laus.
Podgrudzi¢ si´, pasiejti nu

groudû.
Podgrodzie332, papilis, primies-

tis333.

Podgrywa¢334, podegra¢, paØajsti.
Podgry∏¢, podgryØa¢, pakrymsti,

pakramtyti.
Pogrzeba¢335, pogrzeµ¢, pa¬ajdoti,

pakasti, pakasinieti. ⁄⁄
[II 418] Podgrzewa¢, pakajtinti.

ob. podegrza¢.
Podgrzonå¢, ob. podgarnå¢.
Podgrzybia¬y, parkarszis.
Podharaczy¢,
Podhetmani,
Podho¬dowa¢,
Podhoroszczyzna, kélejwysta.
Podjåc, ob. podejmowa¢.
Podjada¢, ob. podjeµ¢.
Podjadanie, pawalgymas.
Podjadek, kirmgrauØa

315  Prad. raßyti Poddi, bet ißtaisyta.
316  S. Ropel. Poddymka.
317  Pirmoji d ^trp.
318  S. Ropel. Poddzia¬ek.
319  Pirmoji d ^trp.
320  Prad. raßyti pakyk, bet ißtaisyta.
321  Visas ßis straipsnis ^trp.
322  Û. galas taisytas.
323  Tais. iß Podejrzenie.
324  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
325  Ètrp. s.
326  Û. taisytas.
327  Û. taisytas.
328  Tais. iß Podgarlie.
329  S. Ropel. Podgiå¢, [...] Podgina¢.
330  Û-iai pawejzieti, mieklinties prir.
331  Prad. raßyti Podn, bet ißtaisyta.
332  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
333  Prad. raßyti prin, bet ißtaisyta.
334  Û. galas taisytas.
335  S. Ropel. Podgrzeba¢.
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Podjarzemny, podjarzmi, pod-
jarzmowy, pajunginis.

Podjarzmi¢, ob. ujarzmi¢.
Podjawor,
Podjazd,
Podjazdowo336,
Podjazdowy,
Podjecha¢, podjeØdza¢, prijoti.
Podjeµ¢, podjada¢, pawalgyti.
Podj´ty, od podjå¢, paké¬tas.
Podjezdek,
PodjeØdza¢, ob. podjecha¢.
PodjeØdzi¢, pajodyti.
Podj´zyczny, podj´zykowy, pa-

liezuwinis.
Podkacie, budelo ka¬pas337. ⁄⁄
[II 419] Podkadza¢, podkadzi¢,

pasmilkyti.
Podkadzanie, pasmilkymas.
Podkadziciel, pasmilkitojas.
Podkadzywanie, ob. podkadza-

nie338,
Podkanclerski, paØiminis.
Podkanclerstwo, paØimybe.
Podkanclerzy, paØimis.
Podkanonier, papuszkinis.
Podkarm
Podkarmi¢, podkarmia¢, paszer-

ti, podkarmi¢ si´, pasipienie-
ti339, pariebieti.

Podkarmiony, jiriebiejis. apipe-
nietas.

Podkasa¢, podkasywa¢, ‹atsiraj-
tyti, pasikajszyti.› atriesti, at-
rajtyti, pariesti, parajtyti, pa-
da¬kas sermiegos, podkasa¢
si´, atsirajtyti, pasikajszyti.

Podkasanie¢,

Podkasany, pasikajszis, atsirajtis.
Podkaska,
Podkåsa¢340, podk´sywa¢, pa-

k√sti.
Podkinå¢341, podkida¢, podkidy-

wa¢, pamesti, pamieczioti.
Podk¬ad, pamatas.
Podk¬ada¢, ob. pod¬o∏y¢.
Podk¬adalny, pamatinis.
Podk¬adanie, pamatawimas, pa-

guØimas wisØtos.
Podk¬adek.
Podk¬adka, padis. ⁄⁄
[II 420] Podklarowa¢,
Podkleji¢, paklej√ti.
Podklejenie, paklejawimas.
Podklon,
Podkolan, pa¬ape, arba dwi¬apis,

wienas ¬apelis didelis antras
maØas.

Podkolanek, pokelinis.
Podkomenda,
2 Podkomendny,
1 Podkomendant,
Podkomisarz.
Podkomorski.
Podkomorstwo,
Podkomorzy,
Podkoniuszy
Podkop,
Podkopa¢, podkopywa¢, pakasti.
Podkopca, podkopnik, podko-

pownik.
Podkopny,
Podkorzeny, poszakninis
Podkoscielny, pabaØniczinis.
Podkosi¢, ¬åk´, papjauti.
Podkostny, pokaulinis.

Podkowa¢, ob. podku¢.
Podkowanie, ob. podkucie.
Podkoweczka, patkawele,
Podkowka, padkawa. ⁄⁄
[II 421] Podkownik, kalwis.
Podkowowy, patkawinis.
Podkrada¢, podkraµ¢, pritykinti.
Podkraj, pakrasztys.
Podkrasic, ob. podfarbowa¢342.
Podkrawa¢, ob. podkroi¢.
Podkresla¢, podkresli¢,
Podkreslanie, podkreslenie.
Podkreslony,
Podkroi¢, podkraja¢. papjaustyti.

podkrawa¢.
Podkról,
Podkrzepi¢, podkrzepia¢, pastip-

rinti.
Podkrzesa¢, podkrzosnå¢, pod-

krzesywa¢343, pagenieti.
Podkrzewina,
Podkrzewny,
Podksi´Øycowy, podksi´Øyczny.
Podku¢, podkowa¢, pasekti, pa-

kaustyti.
Podkucharz,
Podkuchmistrz,
Podkucie, pasegimas, pakaus-

timas.
Podkup, przekupienie, kuban,

parpirkimas. papirkimas.
Podkupi¢, parpirkti, papirkti.
Podkupnik, parpirkiejas, papir-

kiejas.
Podkupny, parperkamas, paper-

kamas.
Podkupstwo, przekupstwo,

Podkurek, gajdygste, gajdgys-
te344. ⁄⁄

[II 422] Podkurzanie, smilkimas.
Podkurzy¢, podkurza¢, smilkyti.
Podkuty, pasektas, pakaustytas.
Podkwas.
Podkwasi¢, podkwasza¢, parau-

ginti.
Podla¢, podlewa¢, papilti, palijti.
Pod¬aknåc, paalkti.
Pod¬ama¢, pod¬amywa¢, i¬auØti.
Podlasiak, pagirionis.
Podlasie, pagiris, pamedys.
Podlaski, pagirinis,
Pod¬ata¢, ‹paliekti,› pa¬opyti,
Podlatywa¢, podlecie¢, paliekti.
Pod¬awie, pas√le.
Pod¬awi¢345, pod¬awia¢, nusmàu-

gti, pasmaugti346.
Pod¬azi¢, palysti.
Podle, gretù.
Podle347, ob. pod¬o.
Podle¢, nusikartoti,
Podlecie, pawasario348 ga¬as349.

336  Prad. raßyti Poz, bet ißtaisyta.
337  Ètrp. ¬.
338  Tais. iß podkadzenie.
339  Galb∆t nor∂ta paraßyti pasipenieti.
340  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
341  Tais. iß Podkidå¢.
342  Û. taisytas.
343  Tais. iß podkreszywa¢.
344  Tais. iß gajdguste.
345  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
346  Û. pasmaugti prir. v∂liau.
347  Tais. iß Padle.
348  Û. taisytas.
349  Û. galas taisytas.
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Podlecie¢350, podlatywa¢, paliek-
ti351, paliekterieti352.

Podledz, podlega¢,
Podleg¬oµ¢,
Podleg¬y,
Podlejszy, prastesnis.
Podlekarz,
Podlekczy¢, palengwinti353. ⁄⁄
[II 423] Podlepczyca,
Podlepi¢, pakibyti.
Podlesiad¬y, gretinis, gretsie-

dås354.
Podlesiednik, gretsiedis.
Podlesniczy, pamedincze.
Podlesniczyna, pamedincziene.
Podlesny, pamedinis, pagirinis.
Podlewa, sultis.
Podlewa¢, ob. podla¢, ipilti.
Podlewanie, ipilimas.
Podlewie, ob. podlewa.
PodleØc, pod¬azi¢, palipti, ilipti,

i¬ajpioti.
Podli¢,
Podle¢, spodli¢, podli¢ si´.355

Podlipnå¢, prikipti.
Podliza¢, pa¬ajzyti.
Podlizywa¢ si´,
Pod¬o,
Podlodowy, paledinis.
Pod¬oga, grindys356.
Pod¬okter,
Pod¬omyslnie,
Pod¬omyslnoµ¢,
Pod¬omyslny,
Pod¬opatkowy, popetiomentinis,

popecziomentinis.
Pod¬oµ¢,
Podlotek357, ⁄⁄

[II 424] Pod¬o∏e, grindys.
Pod¬oØenie, padiejimas.
Pod¬oØnica, ob. na¬o∏nica,
Pod¬o∏ny358, apatinis.
Pod¬o∏ony, po apat´ padietas.
Pod¬o∏y¢, po apat´ padieti.
Pod¬uba¢, sù skaptù isskopti.
Podluchny,
Pod¬ug, paga¬,
Pod¬ugmyslnoµ¢, ob. pomysl-

noµ¢.
Pod¬ugmyslny, ¬ajmingas, wyks-

tùs.
Pod¬ugowato, pai¬g√tinaj
Pod¬ugowatoµ¢, pai¬g√tinumas.
Pod¬ugowaty, pailg√tinas.
Pod¬u∏, pailgiuj.
Pod¬u∏e¢, pailgti.
Pod¬u∏ka, pailgis.
Pod¬uØny, pailg√tinas.
Pod¬uØony, pailgintas.
Pod¬y,
Podmachnå¢,
Podmajstrzy,
Podmalowa¢,
Podmami¢, ob. omami¢.
Podmani¢,359

Podmarszy¢, paruksz¬oti.
2 Podmasli¢, paswiestinti.
1 Podmarznå¢, paszalti. ⁄⁄
[II 425] Podmatuska¬a panna,
Podmawia¢, ob podmowi¢.
Podmawiacz,
Podmaza¢,
Podmazywa¢360.
Podmazanie,
Podmiå¢,
Podmiana,

Podmiata,
Podmiata¢, ob. podmieµ¢, pa-

sz¬√ti.
Podmiescie, papilis, primiestis.
Podmiesi´czny
Podmiesza¢,
Podmignå¢,
Podmiot, ob. podrzutek.
Podmiotek,
Podmiotny,
Podmisny, pobludis.
Podm¬oci¢, pakulti.
Podm¬oda,
Podmoczy¢, pasz¬apinti.
Podmoknå¢, podmaka¢, pasz¬a-

pti.
Podmorski, pajurinis.
Podmoµcie, potiltis361.
Podmostny, podmostowy, potil-

tinis.
Podmota¢, pawyti ant kamuli. ⁄⁄
[II 426] Podmowa,
Podmówca,
Podmówi¢,
PodmnoØy¢362,
Podmruknåc, ob. pomrukiwa¢
Podmuch,
Podmuli¢, podmula¢.
Podmurny, podmurowy,
Podmurowa¢.
Podmurowanie,
Podmurze,
Podmusk, podmuskanie,
Podmusnå¢,, podmuska¢,
Podmy¢, pap¬auti.
Podmycie, pap¬owimas.
Podmywa¢, ob. podmy¢.

Podnamówi¢, podnamawia¢, ob.
podmowi¢.

Podnaprawi¢, podnaprawia¢, pa-
tajsyti. ob. nasadzi¢ na co.

Podniat363, podniata.
Podniebie, padangéj.
Podniebienie,
Podniebieniowy,
Podniebieski, podanginis
Podniebka,
Podniebny, ob. podniebieski.
Podnieca¢, kùrstyti364. ⁄⁄
[II 427] Podnieµ¢, pakélti,
Podniesienie, pakielimas.
Podniesiony, paké¬tas.
Podnieta,
Podnietca,
Podnios¬y, auksztas.

350  Û. galas taisytas.
351  Pirmoji i ^trp.
352  Û. paliekterieti prir. v∂liau.
353  Û. palengwinti prir. v∂liau.
354  Tais. iß gretsiedis.
355  Tokio straipsnio S. Ropel. ßioje vie-

toje n∂ra, o Ω-iai Podle¢, Spodli¢ ir Podli¢ si´
çia pateikti prie vokabulos Podli¢.

356  Tais. iß grindis.
357  Buvo paraßyta su ¬, bet ^striΩasis br∆-

kßnelis nubrauktas.
358  Tais. iß Pod¬a∏ny.
359  Íi vokabula ^trp.
360  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Podmazywa¢ çia pateiktas prie vokabulos
Podmaza¢.

361  Tais. iß patiltis.
362  Tokios  vokabulos  S. Ropel.  n∂ra.

Turb∆t S. Dauk. suklyd´s jå paraß∂ vietoj
S. Ropel. ßioje vietoje esançios Podmrozi¢.

363  Û. galas taisytas.
364  Û. kùrstyti prir. v∂liau.
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2 Podnosi¢, ob. podnieµ¢.
1 Podnios¬oµ¢365, auksztis, auksz-

tybe.
Podnoszenie, paauksztinimas.
Podnoszony, paauksztintas.
PodniØy¢366, podni∏a¢, paØiamin-

ti, nuØiaminti.
PodnoØe, pakojes.
PodnoØek, pakoja, ob. podstawa
Podno∏ek, podnoØnik, ob. prze-

ciwnoØny,
Podno∏kowy,
Podnuka¢, pod-nukywa¢
Podnurzy¢, panerti.
Podoba, pawiedumas.
Podoba¢ si´, itikti, patikti.
Podobanie, itikimas, ob. upodo-

banie, patikimas.
Podobien, pawiedùs,,

podobenki, pawiedytelys.
Podobienstwo, pawiedumas.
Podob¬ocze, padebesej.
Podob¬oczny367, padebesinis.
Podobnie, wargù
Podobno, podno.
Podobnoµ¢, pawiedumas. ⁄⁄
[II 428] Podobny, pawiedùs, po-

dobeˆki, podobniuchny, po-
dobniutenki368, pawiedytelys369.

Podobojczykowy,
Podochmistrzy,
Podochmistrzyni,
Podochoci¢,
Podochodzi¢, ob. dojµ¢370, docho-

dzi¢,
Pod ogonie
Podogoniowy,
Podogonowy

Podoi¢, pamilØti,
Podo¬a¢, podo¬ywa¢, pawaloti.
Podole, Dubioses371, arba pada-

lijes.
Podolejowa¢, podolejkowa¢.
Podo¬ek, pada¬ka.
Podolisty, ob. padolisty,
Podomno, ob, podobno.
Podora¢, paarti.
Podor´Øe, ba¬tasis gink¬as.
Podorganista372, pawargamistre.
Podorka, rijkimas373, riekimas.
Podosek,
Podosinnik, podosownik.
Podostatkiem,
Podostrzy¢, podostrza¢, paga-

¬√sti.
Podowiadywa¢ si´ ob. dowia-

dywa¢ si´, wywiadywa¢ si´. ⁄⁄
[II 429]374 Podozorze,
Podpacha¢, ob. podora¢.
Podpada¢, ob.375 podpaµ¢,
Podpa¬. ob. podnieta, podØoga.
Podpa¬a, podpalca, podpa¬acz,
Podpa¬acze,
Podpa¬a¬y, podpo¬a¬y.
Podpalanie, uØdegimas.
Podpa¬ek, ob. podp¬omyk.
Podpalenie376, ob. podpalanie377.
Podpali¢, uØdegti.
Podpa¬ka,
Podpalony, uØdegtas.
Podpalowa¢,
Podpalstwo,
Podparafia,
Podparafialny.
Podparcie, pariemimas.
Podparty, par´mtas.

Podpas, paj√ste.
Podpasa¢, podpasiwa¢, paj√sti.
Podpasanie, paj√simas.
Podpaµ¢, ob. podpasa¢.
Podpaµ¢, podpasd∏, pakristi, pa-

p√ti378.
Podpasek, podpasicz, pùspieme-

nelis.
Podpasze, paØaste, ⁄⁄
[II 430] Podpaszny, pa∏astinis.
Podpatrywa¢, padaboti, prida-

boti.
Podpe¬za¢, prislinkti.
Podp´pcze, pabambis, pilwoga-

¬as,
Podp´pny, pabambinis, pabå-

binis.
Podpiå¢, pawerØti, pat´pti.
Podpi´ty379, pawerØtas. pat´ptas.
Podpi¢, podpija¢, pasigérti.
Podpicie, podpi¬oµ¢, apsigieri-

mas, pasigierimas.
Podpie¢, podpieka¢, paképti.
Podpiecze, papecziùs, pakakalis.
Podpiecz´towa¢, paØimieti isz

apaczios380.
Podpieluszek, siaustuwele.
Podpiera¢, podeprze¢381, podep-

ra¢382, par´mti.
Podpiersien, podpiersnik, pakru-

tinis.
Podpija¢, ob. podpi¢.
Podpi¬owa¢, sù pjuk¬ù papjauti.
Podpi¬y, podpity, pasigieris.
Podpis, paraszas.
Podpisa¢, podpisywa¢, pasira-

szyti.
Podpisek, ob. Rejent.

Podpitek, ob. podpicie.
Podpiwniczy383,
Podpiwek384,
Podplåta¢, podplåtywa¢, papaj-

nioti, parajzgyti.
Podpleµ¢, podplata¢, papinti. pa-

wyturti. p√dus385. ⁄⁄
[II 431] Podp¬óka¢, podp¬ukiwa¢,

pap¬auti.
Podp¬omyk, podp¬omyczek, p¬o-

nis. ant angliû képtas.
Podp¬omienny, podp¬omny, ob.

podp¬omyk.
Podp¬ynåc, podp¬ywa¢, pap¬auk-

ti, pairk¬√ti.

365  Tais. iß Podnos¬oµ¢.
366  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
367  Ètrp. n.
368  Û-io galas -niutenki ^trp.
369  Prad. raßyti pawiedi, bet ißtaisyta.
370  Tais. iß doiµ¢.
371  R. D taisyta iß d.
372  Prad. raßyti Podorgas, bet ißtaisyta.
373  Prad. raßyti rijkie, bet ißtaisyta.
374  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 19 — tai lanko numeris.

375  Ètrp. ob.
376  Tais. iß Podpalanie.
377  Tais. iß podpalenie.
378  Galb∆t nor∂ta paraßyti pap√lti.
379  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
380  Antroji a ^trp.
381  Tais. iß podebrze¢.
382  Prad. raßyti podeb, bet ißtaisyta.
383  Tais. iß Podpiwnicze.
384  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
385  Tais. iß b√dus.
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Podpoi¢, podpaja¢, pagirdyti,
nugirdyti.

Podpokorzony, par drowùs.
Podpola¬y, ob. podpala¬y.
Podpó¬kownik, ob. podpu¬kow-

nik,
Podpo¬udniowy, papietinis.
Podpomaga¢, padieti, pripadieti.
Podpomaganie, pripadiejimas.
PodpomoØenie, paga¬ba, pripa-

diejimas.
PodpomoØyciel, pripadietojas.
PodpomoØycielka, pripadietoja.
Podpopielny, ob. podp¬omienny.
Podpora, ramtis, råmtis.
Podporka, ram´telis.
Podporucznik, padeszimtinyke.
Podporucznikowski, padeszimti-

nykinis.
Podposciera¢, ob. rozposciera¢
Podprawi¢, patajsyti, podpra-

wia¢, podprawowa¢.
Podprefekt, paprepekte.
Podprefektura, paprepektija.
Podproboszcz, kamendoriùs.
Podpró¢, paardyti.
Podpróchnie¢, patreszti, sùkirm-

grauØoti. ⁄⁄
[II 432] Podprofes
Podproporczyk, ob. podchorå∏y.
Podprosi¢, podprasza¢,
Podprowadzi¢, podprowadza¢,

pawesti.
PodproØe, pasl´kstis.
Podprz´ga¢, podprzådz, pakin-

kyti, prikinkyti.
Podprzeor, paprewore.
Podprzeorysza,

Podprzysiådz, podprzysi´ga¢,
s¬aptej ga¬woties.

Podpuchnå¢, papùsti. papomti,
podpuch¬y, papompis. Oczy
podpuch¬e, akys papompuses.

Podpuszcza¢, palejsti, ∏ildyti.
Podpuszczad¬o, podpuszczka,
Podpuszczy¢386, papurinti, pasi-

sziausti.
Podråba¢, podr´bowa¢, podr´-

bywa¢, pakirsti.
Podraczy¢, podochoci¢, pasilink-

sminti.
Podrapa¢, nubrajØyti.
Podrasta¢, priaugti, ob. pod-

rosnå¢.
Podratowa¢, pagélbieti. podrato-

wywa¢.
PodraØa¢,
PodraØni¢, ob. dra∏ni¢,
Podr´bowa¢, ob. podråba¢.
Podr´cze, atkaltis krasios.
Podr´czny, iråkinis.
Podrepci¢, ob. drepci¢.
Podr´twie¢, potr´twie¢, nutirpti.
Podrob, podroba. pl. podrobki,

kogalwes.
Podrobi¢387, pasmulkinti. ⁄⁄
[II 433] Pod-robi¢, podrabia¢.
Podrobiony,
Podros¬ek, ob. podrostek.
Podros¬y, paukteriejis388.
Podrosnå¢, paukterieti.
Podrosnienie, paukteriejimas.
Podrost, augimas.
Podrostek, puswajkis, pusbernis.
Podrowna¢, palyginti389.
Podró∏, kélone.

Podro∏e¢, pabrinkti.
PodróØna390, gu∏ute391, kélejwe.
PodróØnik392, gu∏utis, kélejwis.
Podró∏ny393, pakélejwingas.
Podró∏ny, guØutis, kelejwis.
Podró∏owa¢, guØ√ti, kélauti.
Pod-róØowa¢,
PodróØowanie, guØawimas, kéla-

wimas.
Podrozumie¢, podrozumiewa¢,

såprotauti.
Podro∏y¢, pabråginti.
Podrukowa¢,
Podruna,
Podrusztowa¢.
Podruzgota¢, sutratinti, supasz-

kinti.
Podrwi¢, ob. poszkopi¢ si´, ap-

sigaudinti.
Podrybek,
Podryg394, ‹pakasti, parausti.›

wirpulys.
Podryganie395, ‹raugiejimas.› sty-

pcziojimas396. ⁄⁄
[II 434] Podrygnå¢, podryga¢.
Podrygnienie,
Podrywa¢, iszgrauØti. Rzeka397

podrywa brzeg, upe iszgrau∏398

paszal¿ arba ma¬a.
Podrywka, kilpinele Øuwiu gau-

domoje.
Podrzådca, podrzådzca, paurie-

de.
Podrz´dny,
Podrze¢399, podziera¢, sùplie-

szyti.
Po-drze¢, pawirpieti400, pakus-

tieti.

Podrzema¢, ob. podrzyma¢.
Podrzeza¢, podrzyna¢, papjauti,

poderznå¢.
Podrze∏niac401, pamietoties.
PodrzeØniacz402, pamietotojas.
PodrzeØnianie, pamietojimos.
Podrzucalny403, pakiszamas.
Podrzuci¢404, podrzuca¢, pakiszti,

pamesti po apat´405.
Podruciciel406, pakisziejas.
Podrzucony,
Podrzut, ob. pomiot.
Podrzut, podrzutek,407

Podrzutka,
Podrzutnie,

386  Tais. iß Podpuszcza¢.  S. Ropel. Pod-
puszy¢.

387  Û. galas taisytas.
388  Buvo paraßyta paukteris, bet ißtaisy-

ta ^ paukteriejes, po to v∂l taisyta ^ pauk-
teriejis.

389  Prad. raßyti pali, bet ißtaisyta.
390  Tais. iß ProdruØna.
391  Tais. iß gu∏uti.
392  R. o tais. iß r, o ó — iß u.
393  Tais. iß PodruØny.
394  Tais. iß Podry¢.
395  Ètrp. d.
396  Pirmoji i ^trp.
397  Prad. raßyti Re, bet ißtaisyta.
398  Prad. raßyti iszr, bet ißtaisyta.
399  Íi  vokabula  ir S. Ropel. (Po-drØe¢)

pateikta ne pagal ab∂c∂l´.
400  Û. taisytas, antroji p tais. iß w.
401  Tais. iß Podrze∏niacz.
402  Tais. iß PodrzeØnia¢.
403  Ètrp. d.
404  Û. galas taisytas.
405  Û. galas taisytas.
406  S. Ropel. Podrzuciciel.
407  Visas ßis straipsnis ^trp.
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Podrzutnoµ¢,
Podrzutny,
Podrzyma¢, pasnausti.
Podrzyna¢, poderznå¢, papjau-

ti408.
Podsada409, pakajsztis.
Podsadka, ob. zasadzka.
Podsadli¢, podsadla¢, paùszku-

¬√ti arba u∏ku¬å idieti, arba
uØtrinå idieti. ⁄⁄

[II 435] Podsådny,
Podsadzi¢, podsadza¢, pakiszti

paszauti410 kå po apat´411

Podsciela¢, podes¬a¢412, pakrejkti,
pasklejsti, pad´gti. Podes¬a¢
skór´ niedzwiedzia pod nogi,
pad´gti meszkinå po kojès.

Podscie¬anie, pakrejkimas, pa-
sklejdimas, pad´gimas.

Pods´dek,
Pods´dkowstwo413,
Pods´dkowski414,
Pods´dkowe415,
Podselowa¢, ob. podzelowa¢.
Podsia¢, podsiewa¢, pasieti,
Podsiada¢416, ob. podsieµ¢417.
Podsiadacz,
Podsiåµ¢, ob. podsieµ¢.
Podsie¢, podsieka¢418, pakirsti,

pakapoti.
Podsieczony, pakapotas.
Podsienie,
Podsieµ¢, podsiesdz, podsiada¢,
Podsiewa¢, ob. podsia¢. sijoti419,

siausti.
Podsiewacz, sijotojas420, siautie-

jas.
Podsiewiny, pasiautas.

Podsinie¢, pamielin√ti.
Posiod¬owy421, pabalninis.
Podsitek, sietas,
Podskaka¢, podskakiwa¢, ob.

podskoczy¢.
Podskarbi, iszdinykas.
Podskarbinski, iszdinikinis422.
Podskarbstwo,
Podsklepi¢, ⁄⁄
[II 436]  Podskoczy¢,  paszokti,

priszokti.
Podskok, szuksnis.
Podskórny, pokajlinis.
Podskorze,
Podskroba¢, podskrobywa¢,
Podskrobek, pagrådis.
Podskrzydlny, pasparninis.
Podskuba¢, podskubywa¢, pa-

peszti423, pieszterieti.
Podskubany, podskubiony, pa-

pesztas.
Podskuµ¢, ob. podskuba¢.
Pos¬odzenie424, pasaldinimas.
Pos¬odzi¢425, pasaldinti.
Pods¬oˆcy426, pasaulis,
Pods¬oneczny, pasaulinis.
Podsluch,
Pods¬ucha¢,
Pods¬uchacz,
Pods¬upie, pods¬upiec427, pastul-

pis.
Podsma∏y¢, paspirgyti.
Podsnie∏ny, posnieginis.
Podsobny, apatinis.
Podsoli¢, pasudyti.
Podspod, apate, apaczia.
Podspodni, apatinesis.

Podsta¢ si´, nusistoti428, nusiesti.
Kawa jeszcze niepodsta¬a, ka-
wa dar nenusiedo, arba nenu-
sistoje429.

Podstanie si´, nusistojimas,
2 Podståpienie, prisiartinimas.
1 Podståpi¢, prisiartinti. ⁄⁄
[II 437] Podståpienie, prisiartini-

mas.430

Podstarosta, patiune.
Podstaroµci431, patiuninis,
Podstaroscina, patiunienie,
Podstaroscinstwo432, patiunija.
Podstarza¬y, pasenteriejis.
Podstarze¢, pasenterieti.
Podstata, essybe.
Podstawa,
Postawek433,
Podstawialny, podstawny,
Podstawi¢, podstawia¢,
Podstawiony,
Podst´p,
Podst´pca,
Podst´plowa¢, podst´mplo-

wa¢434.
Podst´plowanie,
Podst´pnie,
Podst´pnik,
Podst´pnoµ¢,
Podst´pny,
Podst´powa¢, ob. podståpi¢.
Podstole, pastalie435, paskomie.
Podstoli436, pawajszintojas
Podstolstwo437, pawajszintija.
Podstroi¢,
PodstróØy, pasargas. ⁄⁄
[II 438] Podstrychnå¢,
Podstrzega¢,

Podstrzega¢438,
Podstrzegaczka,
Podstrzeganie, ob. przestrzega-

nie.
Podstrzelcy, pamedieje.
Podstrzeli¢, paszauti.

408  Prad. raßyti pj, bet ißtaisyta.
409  Prad. raßyti Podsak, bet ißtaisyta.
410  Û. paszauti ^trp.
411  Û. galas taisytas.
412  Û. podes¬a¢ ^trp.
413  Antroji d ^trp. S. Ropel. Pods´dkostwo.
414  Antroji d ^trp.
415  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Pods´dkowe çia pateiktas prie vokabulos
Pods´dkowski.

416  Tais. iß Padsiada¢.
417  Tais. iß podsie¢.
418  Ètrp. d.
419  Tais. iß pasijoti.
420  Tais. iß pasijotojas.
421  S. Ropel. Podsiod¬owy.
422  Tais. iß iszdinis.
423  Prad. raßyti papez, bet ißtaisyta.
424  S. Ropel. Pods¬odzenie.
425  S. Ropel. Pods¬odzi¢.
426  Prad. raßyti Pods¬od, bet ißtaisyta.
427  Virß c nubrauktas  diakritikas  (bu-

vo ¢).
428  Û. taisytas.
429  Û. galas taisytas.
430  Nuo ßios vietos imta raßyti blyßkes-

niu raßalu.
431  Íi bei tolesn∂ vokabulos ir S. Ropel.

pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.
432  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra.
433  S. Ropel. Podstawek.
434  Ètrp. m.
435  Tais. iß pastale.
436  Ètrp. t.
437  Prad. raßyti Podstoli, bet ißtaisyta.
438  S. Ropel. Podstrzegacz.
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Postrzesze439, stogine, bragas.
Podstrzydz, pakirpti.
Podsumowa¢, sùsumawoti,
Podsumowanie, sùsùmawojimas.
Podsunå¢, pakiszti. po apat´.
Podsuszy¢, padziowinti.
Podsuw, paprakas, kukulys.
Podsuwacz, paprakautojas.
Podswarzy¢, pabarti.
Podswawoliwa¢, pasikuldinieti.
Podswinek, Øiemitie kiaule.
Podsyca¢, ob. podsyci¢.
Podsycanie,
Podsycha¢, padziuti.
Podsyci¢,
Podsy¬a¢, podes¬a¢, pasiusti,
Podsy¬acz, pasiuntiejas.
Podsy¬anie, pasiuntimas.
Podsy¬ka, pasiuntis440.
Podsypa¢, papilti, podsypywa,

papildinieti, papyloti. ⁄⁄
[II 439] Podsypka, papylimas.
Podsyta, pasotinimas.
Podszafarze,
Podszancowa¢ si´, apsikasti,
Podszcza¢, pamyØti.
Podszczekiwa¢, pa¬osnoti.
Podszczepi¢, podszczepia¢,
Podszczuwa¢, pasiundyti.
Podszczuwacki441,
Podszczuwacz, pasiundytojas.
Podszczuwaczka, pasiunditoja.
Podszczuwanie, pasiundymas.
Podszepnå¢, podszeptywa¢, pa-

sznib∏dieti.
Podszepnica, sznibØde.
Podszepnik, sznibØdis.

Podszept, poszept, pasznibØdie-
jimas.

Podszewka, pamuszas.
Podszewnica,
Podszpoci¢, niksterieti, koj´, ran-

kå ·.
Podszy¢, pamùszti442. podszy-

wa¢, pamuszinieti drabu∏¿,
Podszycie, pamuszas.
Podszyty, pamusztas.
Podszywanie, pamuszimas.
Podtacza¢, ob. podtoczy¢.
Podtaja¢, atdriekti, adriekti.
Podtalerzy, podtalerØowy, pato-

rielùs.
Podtancowa¢, ob. potancowa¢. ⁄⁄
[II 440] Podtargnå¢, truketerie-

ti443, pieszterieti.
Podt¬oczy¢, podt¬acza¢, pakimsz-

ti, pagrusti.
Podtoczy¢, podtacza¢, paritinti.
Podtop, twanas444. pl. twanaj.
Podtopi¢, paskandinti.445

Podtråci¢, podtråca¢, uØgauti,
pakuszinti.

Podtratowa¢, sùminioti, sùtrypti.
Podtrzåsa¢, papùrtinti.
Podtuczy¢, podtucza¢, pabarioti.
Podtuli¢, pag¬austi.
Podtwierdzi¢, patwirtinti, po-

twierdza¢.
Podty¢, itùkti.
Potyczy¢446, apwarpyti, (apynoj¿)
Potyka¢447, potknå¢, pakiszti.
Podubiega¢, sùmo∏ieti
Podubo∏e¢,
Podubo∏ony,
Podubo∏y¢,

Poduczy¢, pramokyti.
Poduczony448, pramokis.
Poduda¢, pabirbinti.
Podufa¬y, poufa¬y.
Podugoda,
Poduma¢, padumoti.
Podupad¬y449, sùgriuwis.
Podupaµ¢, nupulti, pagruti.
Podupad¬oµ¢450, nup√limas, sù-

griuwimas.
Podusi¢, patroszkinti, nutrosz-

kinti451, pasmaugti.
Podustny, ob. wargaty,
Poduszczenie, poduszczanie452, ⁄⁄
[II 441] Poduszczacz,
Poduszczy¢, poduszcza¢,
Poduszczyciel,
Poduszeczka, poduszkele.
Poduszka, poduszka.
Podusznik, poduszkinykas.
Poduszny, poduszowy, paausi-

nis.
Podu∏e¢, paboterieti,
Podwadzi¢, podwadza¢453, sùkér-

sztinti.
Podwaja¢, ob. podwoi¢, padwi-

gubauti.
Podwa¬,
Podwale, ob. kazamaty,
Podwali¢, podwala¢, pawersti.
Podwalina, pamataj.
Podwa¬ka, ob. opusta.
Podwalny, pomurinis.
Podwunasty454, dwilektasis.
Podwarzy¢, podwarza¢, pawi-

rinti.
PodwaØka, rite. swarstykle.
Podwa∏y¢, paswerti, podwa∏a¢.

Podw´gélny, kértinis akm√.
Podweseli¢, podwesela¢, palinks-

minti.
Podweselony, linksmas.
Powia¢455, podwiewa¢, podwio-

nå¢. papusti, papukscioti, pa-
pusterieti.

Podwiåza¢, podwiåzywa¢, pa-
riszti, parajszioti.

Podwiåzka, pariszis. ob. prze-
wiåka.

Podwi¢, podwinå¢, podwija¢456,
sùwystyti, atrajtyti457 pawytur-
ti458, podwinå¢459 si´,. Noga mu
si´ podwin´¬a, koje jeam460

439  S. Ropel. Podstrzesze.
440  Pirmoji i ^trp.
441  Û. galas taisytas.
442  Prad. raßyti past(?), bet ißtaisyta.
443  Turb∆t nor∂ta paraßyti trukterieti.
444  Tais. iß twanaj.
445  Visas ßis straipsnis ^trp.
446  S. Ropel. Podtyczy¢.
447  S. Ropel. Podtyka¢.
448  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
449  Tais. iß Podupaµ¢.
450  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
451  Prad. raßyti nutroszin, bet ißtaisyta.
452   S. Ropel. ßis straipsnis prasideda Po-

duszczanie et Poduszczenie, a [...]
453  Antroji d ^trp.
454  S. Ropel. Podwanasty.
455  S. Ropel. Podwia¢.
456  Tais. iß podwijas.
457  Û-iai sùwystyti, atrajtyti ^trp.
458  Prad. raßyti pawi, bet ißtaisyta.
459  Ètrp. wi,  turb∆t  per  klaidå net du

kartus.
460  Û. jeam ^trp.
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niksterieje, podwinå¢ si´, pa-
sipajnioti, pasiszmajØyti.461 ⁄⁄

[II 442] Podwini´ty462, podwinio-
ny, podwity, suwystytas, su-
witurtas, pawiturtas.

Podwiczka, podwika.
Podwiczny,
Podwieczor, wakarop.
Podwieczorek, pawakare.
Podwieczorkowa¢, pawakarcio-

ti463, pawakar´ walgyti.
Podwle¢464, podwleka¢
Podwieczorny, wakaropinis.
Podwi´dnå¢, pawysti.
Podwiera¢, ob. podewrze¢.
Podwierzgnå¢, podwierzgiwa¢,

pa¬ajgyti.
Podwies¢, podwiesdz. podwo-

dzi¢, pawesti, pawadzioti.
Podwiesi¢, podwiesza¢, pakabin-

ti, paswerti.
Podwiew, paputimas.
Podwiewa¢ ob. podwia¢. pa-

pusti.
Podwie∏¢, pawe∏ti, podwozi¢465,

pawaØinieti.
Podwiezienie, paweØimas, pawa-

Øiojimas.
Podwija¢, atrajtyti466,. Chodzå z

podwijanemi r´kowami, waj-
kµcio sù467 atrajtytomis råko-
wiemis468, ob. podwi¢.

Podwinå¢, ob. podwi¢.
Podwindowa¢, pawi¬oti.
Podwionå¢, ob. podwia¢,
Podwionienie, paputimas.
Podw¬adny,
Podwle¢, podwleka¢, pawilkti.

Podw¬óczy¢,
Podw¬oka,
Podw¬osnik,
Podwoda, patwada, ⁄⁄
[II 443] Podwodca, podwodzi-

ciel.
Podwodnik,
Podwodny,
Podwodny,
Podwodzic, ob. podwieµ¢.
Podwodziciel, ob. podwodca,
Podwoi¢, dwigubauti.
Podwoj, kar469

Podwojci, pawajte.
Podwojewodzy,
Podwojnoµ¢, dwilinkumas, dwi-

gubumas.
Podwojny, dwilinkas, dwigubas.
Podwojnie470, dwilinkaj, dwigu-

bej.
Podwojski, patwajskis.
Podwojtowstwo, pawajtija471.
Podwóz,
Podwoznik,
Podwróci¢, podwraca¢,
Podwrót472, szakumas.
Podwydzia¬owy, ob. wydzia¬o-

wy,
Podwy∏, ant.
Podwy∏sza¢, podwyszi¢, paauk-

sztinti.
PodwyØszenie, paauksztinimas.
Podyba¢,
Podyktowa¢, diktawoti
Podyma, podejma,
Podymie, dumas, toj’ kajmoj’473

trys dumaj,

Podymne,  padumes  (.mokés-
nis.) ⁄⁄

[II 444] PodØå¢, papjauti trupel¿
rugiû, mieØiû,

Podzamczanin, papilonis.
Podzamcze, papile.
Pod∏ary, ob. ogorza¬y,
Pod∏ar∏y¢, pod∏ar∏a¢, pakurs-

tyti.
Pod∏eberny, pod∏ebrowy, pa-

szonkaulinis.
Pod∏eg, pod∏ega, ob. pod∏oga.
Pod∏ega¢, pod∏egnå¢, uØdegti,

kurstyti.
Pod∏egacz474, poØekaczka, kurs-

tytojas.
Podzelowa¢, puspades padieti.
Podzelowanie, puspadiu, padie-

jimas.
Podzia¢, ob.podzie¢.
Podzia¬, atskajda, parskyra475,

n√da¬a.
Podzia¬a¢, od dzia¬a¢,
Podzia¬ka,
Podzicze¢,
Podzie¢, podziewa¢,
Podzi´ka, padiekawone.
Podzi´kowa¢, diekawoti, aczi√ti.
Podzi´kowalny, aczi√jemas,

dzi´kczynny.
Podziela¢, dalyti, dalydauti.
Podzielca, dalytojas.
Podzie¬anie476, dalijimas.
Podzielenie, dalywene477.
Podzieli¢, padalyti.
Podzieliciel478, padalitojas.
Podzielna479, dalywenis480. ⁄⁄
[II 445] Podzielnoµ¢, dalywingu-

mas.

Podzielny, dalywingas.
Podziemek,
Podziemianin,
Podziemie, podziemnica,
Podziemka, ob. poziómka,
Podziemnoµ¢.
Podziemny,
Podziera¢, podejrze¢, poglåda¢,

pa∏welgti, Øwilgterieti.
Podzieracz, ∏walgytojas.481

461  Tekstas nuo Noga mu si´ podwin´¬a,
koje jeam niksterieje, podwinå¢ si´, pasipaj-
nioti, pasiszmajØyti prir.

462  Tokios  vokabulos  S.  Ropel.  n∂ra,
Ω-iai Podwini´ty, Podwiniony  ir Podwity çia
pateikti prie vokabulos Podwi¢. Û. Pod-
wini´ty tais. iß Powini´ty.

463  Prad. raßyti pawakt(?), bet ißtaisyta.
464   Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-

toje n∂ra.
465  Û. taisytas.
466  Û. taisytas.
467  Ètrp. sù.
468  Û. taisytas.
469  Nebaigtas raßyti Ω.
470  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
471  Paskutinioji a tais. iß e.
472  Û. galas taisytas.
473  Û. taisytas.
474  Ètrp. d.
475  Ètrp. r.
476  S. Ropel. vokabula  Podzielanie  yra

prieß Podzielca.
477  Prad. raßyti dali, bet ißtaisyta.
478  Tarp vokabul¨ Podzieli¢ ir Podzieli-

ciel imtas ^terpin∂ti naujas straipsnis, bet
ißskustas.

479  Tais. iß Podzielny.
480  Û. galas taisytas.
481  Visas ßis straipsnis taisytas.
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Podzierzgnå¢, podziergnå¢, sù-
rajzgyty, sùpajnioti.

Podzi´siåty, deszimta.
Podziewa¢, ob. podzie¢.
Podziewi´tny, dewinta.
Podzimie, podzimek, paØiemis,

paskutines dienas rudenies.
Dzis482 i podzisdzieˆ, szenden, ir

iki szios dienos.
Podziuba¢, palesti.
Podziurawi¢, kiauryn´ padaryti,

prakiurti, prakiurinti.
Podziw,
Podziwia¢,
Podziwi¢ si´, podziwowa¢ si´,

pasistebieti483.
Podziwienie, ob. zadziwienie.
Podziwny.
Podznaczy¢, podznacza¢, pa∏en-

klinti.
PodØoga, u∏kuras.
PodØo¬ådkowy, papilwinis. ⁄⁄
[II 446] Podzor, itarte.
Podzwig, pakielimas.
Podzwignå¢, pakielti.
Podzwoni¢, paskambinti, paskå-

binti.
Podzylowa¢, ob. podzelowa¢.
Pod∏y¬y, pasenteriejis.
Poema, poemat,
Poemat,
Poeta,
Poetka,
Poetycki, ob. poetyczny,
Poetycko, poetycznie,
Poetycznoµ¢,
Poetyka,
Poetyzowa¢,

Poetyzowanie,
Poetyzujåcy,
Poezya,
Poezyiny,
Pofajda¢, sùwaØoti.
Pofa¬dowa¢, sukwaldoti, sùruk-

sz¬oti.
Pofalszowa¢, sùkwalczawoti.
Pofa¬szowanie, kwalczewojimas.
Pofantowa¢, ob. zastawia¢.
Pofantowanie, u∏statymas484.
Pofarbowa¢, nudaØyti.
Pofatygowa¢, ⁄⁄
[II 447] Pofolga, pofolgowanie,
Pofolgowa¢, ob. folgowa¢.
Poforsowa¢, ob. forsowa¢.
Pofortunia¢, pofortuni¢485, pa¬aj-

minti, ob. szcz´sci¢, poszcz´s-
ci¢.

Pofurtunienie486, pa¬ajminimas,
Poforytowa¢,
Pofryzowa¢,
Pofryzowa¢ si´,
Pofuka¢, pabarti, paburkawoti.
Pofukanie, pabarimas, paburka-

wojimas.
Pogada¢ z kim, pakalbieti.
Pogadanie, pakalbiejimas.
‹Pogadanie, pakalbesis.›
Pogadanka, pogadawka, paga-

da487, kakalbis.
Podgalonowa¢488,
Poga¬owa¢, szw´tinti.489

Pogana,
Poganczy¢, ob pohanczy¢.
Pogania¢, pawaryti.
Poganiacz, warytojas.
Poganiaczka, warytoja.

Poganianie, warimas.
Pogani¢, papejkti, ob. gani¢.
Poganiiel490, papejkiejas.
Poganie¢, spoganie¢, i pagon¿

pawirsti.
Poganienie, papejkimas.
Poganin, pohanin, pagonis.
Poganizm, ob. pogaˆstwo. ⁄⁄
[II 448] Poganski, pagoninis.
Pogansko491, pagonej. pagonisz-

kaj.
Poganstwo, pagonije,
Pogarbi¢, pakuprinti.
Pogarda, paniekinimas.
Pogardliwie, niekéj.
Pogardliwie,
Pogardliwie492,
Pogardliwiec,
Pogardliwoµ¢
Pogardliwy,, papejkingas.
Pogardza¢, ob. pogardzi¢.
Pogardzanie, papejkimas,
Pograd493

Pogardzenie494, ob. pogardzenia
PogaroØca495, pogardziciel,
Pogardzi¢, ob.496 pogardza¢.
Pogardziciel, ob.497 pogardzca.
Pogarsza¢, pogorsza¢498, papik-

tinti, pogorsza¢
Pogarsza¢ si´, pogorszy¢ si´, pa-

sipiktinti.
Pogasi¢, gesyti.
Pogasnåc, u∏gésti499.
Pogaszenie, uØgésymas.
Pogatunkowa¢, gatunkowa¢.
Pogatunkowanie,
Pog´bek, ob. policzek.
Pog´bkowa¢500, ob, policzkowa¢.

Pog´bkowanie, ob. policzkowa-
nie, ⁄⁄

[II 449] Pociå¢501, sùkapoti.
Poci´cie, sùkapojimas.
Poci´ty, sùkapotas.
Pogima¢, ob. pojma¢.
Poginå¢, prapulti, pragajszti502,

ob. wyginå¢.
Poglåd ob. pogl´d. poØwi¬ga503.
Pog¬ada,
Poglåda¢, Øwalgyties504, ob, pa-

zwelgti505. pojrze¢, poziera¢506.

482  S. Ropel. Podziµ.
483  Prad. raßyti pasistebiej, bet ißtaisyta.
484  Prad. raßyti u∏stati, bet ißtaisyta.
485  Û. pofortuni¢ ^trp.
486  S. Ropel. Pofortunienie.
487  S. Ropel. Pogadka.
488  S. Ropel. Pogalonowa¢.
489  Visas ßis straipsnis ^trp.
490  S. Ropel. Poganicie.
491  Tais. iß Pagansko.
492  Tris k. paraßyta ta pati vokabula.
493  S. Ropel. Pogard∏ca.
494   Ètrp. d. S. Ropel. ßi vokabula yra po

Pogard∏ca.
495  S. Ropel. Pogard∏ca.
496  Ètrp. ob.
497  Ètrp. ob.
498  Tais. iß pogorszy¢.
499  Ètrp. prießd. u∏-.
500  R. g taisyta.
501  S. Ropel. ßi ir dvi tolesn∂s vokabu-

los atitinkamai yra tokios: Pogiå¢; Pogi´cie;
Pogi´ty.

502  Û. pragajszti ^trp.
503  Û. poØwi¬ga prir. v∂liau.
504  Û. pradΩia taisyta.
505  Û. pazwelgti ^trp. v∂liau.
506  Û. poziera¢ prir. v∂liau.
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Poglådacz, ∏walgytojas, pazwel-
giejas.

Poglådanie, pazwelgimas, pa∏iu-
riejimas.

Pog¬adza¢, pog¬adzi¢
Pog¬adzenie,
Pog¬adzi¢, ob. pog¬adza¢,
Pog¬aska¢, pag¬ostyti.
Pog¬askanie, pag¬ostymas.
Pog¬askiwa¢, pag¬ostauti.
Pog¬´bi¢, pagilinti.
Pogl´bienie, pagilinimas.
Pogl´d, po∏wi¬ga.
Pog¬obi¢, nutroszkinti.
Pog¬oda¢,
Pog¬os, pogoska, paska¬ba
Pog¬ówszczyzna507, ob. pog¬ów-

ne.
Pog¬ówek, kumstis i ga¬wå.
Pog¬owie,
Pog¬owne, pagalwines (.mokés-

nis)
Pog¬ówny, ob. pog¬owne.
Pog¬owszczyzna, ob. pog¬ówne. ⁄⁄
[II 450] Pog¬uchnå¢, apkurlsti.
Pog¬upie¢, apmùlkti.
Pog¬uszy¢,
Pogmatwa¢, sùrajzgyti,. sùpaj-

nioti.
Pogmera¢, naginieti.
Pogna¢, pawaryti.
Pogn´bi¢, panajkinti,
Pogni¢, sùputi.
Pognieµ¢,
Pogniewa¢, sùpykinti, ipykinti,

papykti.
Pogniewa¢ si´, sùpikti508, ob. roz-

gniewa¢ si´.

Pognoj, miesz¬as.
Pognoi¢, ikriesti ∏iam´.
Pogoda, giedra.
Pogoda, Gudû Diewatis.
Pogodnie, giedrej.
Pogodniucho509, pogodniutenko,

pogodnienko, giedritelej.
Pogodniuchny, pogodniutenki,

pogodniusienki, giedritelys.
Pogodno, giedrej.
Pogodnoµ¢, giedrumas.
Pogodny, giedrùs, gajdrùs. gaj-

sùs.
Pogodzenie, sùderinimas.
Pogodzi¢, suderinti,
Pogodzi¢, ob. wypogodza¢510.
Pogodziciel, sùderintoja511

Pogoli¢, nuskusti, pogoli¢ si´,
nusiskusti.

Pogoˆ, ⁄⁄
[II 451] Pogonczy,
Pogonia, ob. pogoˆ.
Pogoni¢, sekties, sakioti, pawa-

ryti ob. pogna¢.
Pogonny, sekiejas.
Pogórczyk, kalnienas, auksztie-

jas.
Pogorszenie, ob. zgorszenie.
Pogorszy¢, ob, pogorsza¢.
Pogorszyciel, ob. zgorszyciel.
Pogorywa¢, od pogorze¢, pade-

gti.
Pogorza¬y, ob. pogorzelec.
Pogórze512, kaukaras.
Pogorze¢, padegti, ob. zgorze¢.
Pogorzel, pogorzela, pogorzel-

nia, gajsras.
Pogorzele¢, padegielis.

Pogorzelina, ob. pogorzela.
Pogorzelisko,
Pogorzenie, padegimas.
Pogoµci¢, pawieszieti.
Pogotowa¢, patijkti, arba pa-

tiekti.
Pogotowiù, napogotowiù. rangù,

rangéj.
Pograbi¢, pagriebti, ob. grabi¢.

nugriebti
Pogra¢, paØajsti.
Pogranicze, parubeØis.
Pogranicznie, parubeØingaj,
Pogranicznik, parubeØinykas.
Pograniczny, parubezinis.
Pograwa¢, ob. nagrawa¢ si´, na-

igrawa¢ si´. ⁄⁄
[II 452] Pograwanie,
Pogra∏a¢, moj√ti, arba mojouti.
PogråØa¢513, pagrimsti. pograØy¢.
Pogrå∏anie, pogrå∏enie, pagrim-

zdimas.
Pogråznå¢, jismùkti.
PogråØy¢, ob. pogråØa¢.
PogråØyciel, pagrimsdintojas.
Pogrobek, ob. pogrobowie¢.
Pogrobny, ob. pogrobowy,
Pogrobowcowy,
Pogrobowiec,
Pogrobowy,
Pogródka, darzas.
Pogrom,
Pogromca, pargalietojas.
Pogromi¢, pargalieti, nuwejkti.
Pogromie, pargale, pawejkimas.
Pogromny, pargalis.
Pogro∏a, mojawimas
PogroØenienie514, ob. pogroØa.
Pogrozi¢, pamojouti.

Pogrózka, ob. grozba.
Pogro∏ny, mojoujis.
Pogrubie¢, idruktieti, padruk-

tieti.
Pogruchota¢, sutratinti, sutrasz-

kinti.
Pogruchotanie, sutratinimas, su-

traszkimas.
Pogryz¢, pakrimsti.
Pogryzmoli¢. ⁄⁄
[II 453]515 Pogrza¢, paszildyti, po-

grza¢ si´, pasiszildyti.
Pogrzeb, ‹pa¬ajdojimas.› stypa.

od stypti.
2 Pogrzebacz, ¬ajde.
1 Pogrzeba¢,  pogrzeµ¢,  pogrze-

bywa¢, pa¬ajdoti.
Pogrzebanie, pa¬ajdojimas.
Pogrzebienie¢, numirielis.
Pogrzebisko, kapaj.
Pogrzebnica, ob. pogrzebisko.

ob. cmentarz.
Pogrzebny516, pa¬ajdotinis,
Pogrzebowy517, stypinis.

507  S. Ropel. Pog¬ówczyzna.
508  Galb∆t nor∂ta paraßyti sùpykti.
509  S. Ropel. Pogodniuchno.
510  Tais. iß wypogodzi¢.
511  Turb∆t nor∂ta paraßyti sùderintojas.
512  Tais. iß Podgórze.
513  Tais. iß PogråØi¢.
514  S. Ropel. PogroØenie.
515  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 20 — tai lanko numeris.

516   S. Ropel. ßi vokabula yra po Pogrzeb-
nik.

517  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.
Pogrzebowy çia pateiktas prie vokabulos
Pogrzebny.
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Pogrzebnik, stypinykas.
Pogrzebowa¢, stypauti, pogrze-

bywa¢, pogrzeµ¢, ob. pogrze-
ba¢.

Pogrzeszny, ob. grzeszny.
Pogrzeszy¢, nusidieti.
Pogrzmie¢, grausti, graudulti518,

pogrzmiewa¢.
Pogrzybie¢, parkarszti.
Poguba, ob. zguba. zaguba.
Pogubi¢, pamesti.
Pogubienie, pametimas.
Pogubny, ob. zagubny.
Pogurtowa
Pogwa¬cenie519,     isz∏arginimas,

warawimas
Pogwa¬ci¢, iszzarginti, warauti.
Pogwizd, Øwylis.
Pohaftowa¢, ob. pozszywa¢520. ⁄⁄
[II 454] Poha¬asowa¢, paglegieti,

a¬asawoti.
Pohamowa, ob. hamowa¢,
Pohamowanie, nuramdymas.
Pohamowany, nuramdytas.
Pohanbi¢521, ob. hanbi¢,
Pohanbienie, apgiedinimas.
Pohanczy¢, spohanczy¢.
Pohaniec, netikielis, pagonis.
Pohanin, ob. poganin,
Pohartowa¢, ù∏grudyti.
Pohasa¢, kulties, toncewoti, szo-

kinieti.
Pohazardowa¢,
Pohebanowa¢,
Poheblowa¢, paabl√ti522

Pohibel, ob. pohybel.
Pohodowa¢, pauginti.
Poho¬dowa¢,

Pohula¢, paolewoti
Pohulanka,
Pohybel,
Pojå¢, ob523 pojmowa¢,
Pojadacz, springinys, rijikas.
Poja¬owie¢, sùlysti.
Pojasni¢,
Pojåtrzenie, pojåtrzy¢, ob. rozjåt-

rzy¢, rozjåtrzenie.
Pojaw, ob. pojawienie, zjawie-

nie. ⁄⁄
[II 455] Pojawia¢, iszrejkszti, ap-

rejkszti, pajawi¢ si´, pasirodyti
Pojawienie, apsirejszkimas524, pa-

sirodimas.
Pojawny, pasirodùs525.
Pojazd, kélone. rataj, pùskariete.

‹dro› kialas. kia¬’s526.
Pojazda, ob. pojazd.
Pojazdowy, ob. pojezdny.
PojaØdØka, waØi√te, arba wa-

∏ioute527.
Poi¢, napoi¢, girdyti, pagirdyti.
Pojecha¢, nuwaØi√ti‹,› sù ratajs,

nujoti rajtas.
Poj´cie, n√mone,
Pojedna¢, pojednywa¢, sùderinti.

pojedna¢ si´, suderieti.
Pojednalny, sùderinamas.
Pojednanie, suderiejimas, sude-

rinimas.
Pojednawca, derintojas.
Pojednawczo, derietinaj, derin-

tinaj.
Pojednawczy, derintinis, ob. po-

lubowny.
Pojednaczenie528, sùderinimas, su-

sitajkimas.

Pokåd, pako¬; ob. dopóki, do-
pókiØ.

Pokadzenie536, pasmilkimas.
Pokadzi¢, pasmilkyti.
Pokaja¢ si´, gajlieties.
Pokajanie, gajliejimos.
Pokai¢ si´, ob. pokaja¢.
Poka¬, ob. Puhar.
Pokala¢537, pokali¢, sùmajtoti, sù-

waØoti.
Pokaleczy¢, paØejsti.
Pokalkulowa¢, pokalkulowa¢ si´,

ob. pomiarkowa¢ pomiarko-
wa¢ si´. ⁄⁄

[II 457] Pokapa¢, pa¬aszinti.
Pokap¬oni¢, pokap¬uni¢, lyginti

gajdius.
Pokara¢, nukaroti, nukarawoti.

ob. kara¢.
Pokarbowa¢, ob. karbowa¢.

518  Tais. iß grauduti.
519  Prad. raßyti Pogwar, bet ißtaisyta.
520  Tais. iß posszywa¢.
521  Tais. iß Pohambi¢.
522  Û. taisytas.
523  Ètrp. ob.
524  Pirmoji a prir.
525  Prad. raßyti par, bet ißtaisyta.
526  Tais. iß kie¬’s.
527  Prad. raßyti wa∏iu, bet ißtaisyta.
528  S. Ropel. Pojednoczenie.
529  S. Ropel. Pojednoczy¢.
530  Virß a paraßyta taßkelis (?)
531  Û. taisytas.
532  Ètrp. si´.
533  Galb∆t nor∂ta paraßyti wezdams.
534  Prad. raßyti gu, bet ißtaisyta.
535  Tais. iß aps¬√g√ti.
536  Tais. iß Pokadzi¢.
537  Tais. iß Pokali¢.

Pojednaczy¢529, sutajkinti, ob. jed-
noczy¢.

Pojednywa¢, ob. pojedna¢. pojed-
nywacz, ob. pojednawca.

Pojednywanie, ob. jednanie.
Pojedynczo, po wiena530.
Pojedynczoµ¢,
Pojedynczy,
Pojedynek, pojedynkiem, wienu-

wienas531 ob. pojedynczo, ob.
odyniec.

Pojedynek, wajda. ⁄⁄
[II 456] Pojedynka, (muszkieta)

wienr√le.
Pojedynkarstwo, wajdijimos.
Pojedynkowa¢ si´532, wajdyties.
Pojedynkowanie, wajdijimos.
Pojedynkownie, ob. pojedynczo.
Pojedynkowy, ‹wientinys.› waj-

dinis.
Pojedynstwo, wienumas.
Pojemny, ob. poj´tny.
Pojemszczyzna, mokésnis, kur¿

jaunasis pat´ wezdam533 mok
sawo ponuj, kad lejstu pa-
ti√ties.

Pojenie, girdymas.
Pojeµ¢, pawalgyti, ‹(zmogùs)›,

pajesti (gywolis534) jed. zmogùs
wa¬go.

Pojµcie, paejimas.
Pojuczy¢, aps¬oug√ti535. apswars-

tyti.
Pojuszy¢, sùkruwinti. kraujù su-

sitepti.
Pojutrze, poryta.
Pojutrzejszy, porytinis.



284 285

Pokaresowa¢, pokaresowa¢ si´,
ob. popiesci¢, popiesci¢ si´,

Pokarm, walgis, mita¬as, majsta,
penas.

Pokarmia¢, papenieti.
Pokarmowy, walginis, peninis.
Pokarny, gijØås, karojis.
Pokartowa¢, ob. kartowa¢.
Pokåsi¢, sùkådinti, sukandyti.
Pokaszla¢, pakosieti.
Pokaszliwanie, pakosiejimas.
Pokatechizowa¢,
Pokåtnie, s¬apczej, s¬aptej.
Pokåtnik,
Pokåtnoµ¢538,
Pokåtny,
Pokatowa¢, nudybawoti.
Pokawi¢, ob. chybi¢, podrwi¢.
Pokaz, ∏enk¬as, paroda,
Pokaza¢, parodyti. pokaza¢ si´,

pasirodyti.
Pokazale, iszkilmingaj.
Pokazalny, parodomas.
Pokaza¬oµ¢, iszkilme, iszejga.
Pokaza¬y, iszkilmingas.
Pokazanie, pokazywanie, paro-

dymas. ⁄⁄
[II 458]  Pokazanie  si´,  pasiro-

dymas.
PokaØenie, pagadinimas, suterlo-

jimas.
Pokazi¢, pagadinti, suterloti.
Pokaziciel, pagadintojas, ter¬a.
Pokaznoµ¢,
Poka∏ny,
Pokazywa¢, pokazywanie, ob.

pokaza¢, pokazanie.

Póki, pako¬. Poki, póty, pako¬,
pato¬.

Pokie¬zna¢, paØaboti Øirgå.
Pokierowa¢, pokierowa¢ si´, ob.

kiérowa¢539, kierowa¢540 si´.
Pokinå¢, paswijsti.
Pokiwa¢, ob. kiwa¢.
Pok¬ad, guldimas, ob. po¬oØenie,

pok¬adanie.
Pok¬ada¢ apguldyti, nudieti, ap-

d´gti, nukrauti. nugrysti, pa-
rijkti541.

Pok¬adanie, nudiejimas, pakro-
wimas542. paguldimas

Pok¬adany, iszk¬otas. Pok¬adany
marmurem, mejmurajs iszk¬o-
tas arba iszgrystas.

Pok¬adne, padietines, mokesnis
uØ kapus.

Pok¬adnica, ob. skarbnica.
Pok¬adnik, padietojas.
Pok¬adny, padietasis, padieje-

masis.
Pok¬adowy,
Pok¬adzenie, pakrowimas, padie-

jimas.
Pok¬adziny543, guldytuwes, (jau-

nujû) dajnie gu¬damoja, guldy-
tuwine.

Pok¬adzimny544, guldytuwinis.
Poklajstrowa¢
Pok¬aµ¢, padieti, pakrauti, ob.

k¬aµ¢. ⁄⁄
[II 459] Poklask, ratawimas.
Poklaskywa¢545, rat√ti.
Poklaskiwanie546, ratawimas, ra-

t√sina.
Pokleci¢,

Poklei¢, suklej√ti.
Pokl´ka¢, suk¬aupti.
Pokl´knåc, ukl´knå¢, ob. kl´ka¢.
Poklepa¢, ob. klepa¢.
Pok¬ó¢, pok¬u¢, subardyti547, ‹su-

kérszinti.›
Pok¬ócenie, subardinimas. pok¬ó-

cenie si´ susibarimas. susiker-
szimas,

Pok¬óci¢, sukérszinti, subardinti.
pok¬óci¢ si´, susikérszti, sùsi-
barti.

Pok¬on, garba548,
Pok¬oni¢, pagarbinti
Pok¬onienie, pagarbinimas.
Pok¬onny, garbùs, garbingas,
Pok¬opota¢ si´, ob. poro∏ni¢ si´.
Pok¬osie, warpû rinkimas.
Pok¬u¢, ob. pok¬ó¢.
Pokniazi¢, pokniØy¢, pakunegaj-

ksztinti, pakélti i kunegajksz-
tius.

Poknowa¢, ob. knowa¢.
Pokocha¢, pamiegti, pokocha¢

si´, pasimiegti.
3 Pokoj, kåbaris.
1 Pokoci¢ si´.
2 Pokoczowa¢, pa¬apini√ti
Pokoi¢, nutildyti. ⁄⁄
[II 460] Pokoiczek, kåbarelis.
Pokojenie, spokojenie, nutildy-

mas.
Pokoik, kåbarytis.
Pokojo¬omca, pokojo¬omny, ob.

miro¬omca, miro¬omny.
Pokojowa,
Pokojowie¢,
Pokojowka,

Pokojowy, kåbarinis.
Poko¬atac, pak¬abinti, padunks-

noti.
Pokolenie, giminie.
Pokolenny, giminajtis.
Pokomosi¢,
Pokon, ob. pokonanie, ob. ko-

niec, skon.
Pokona¢, pokonywa¢, pawaloti.

pagrumti, pargalieti
Pokonanie, pokonywanie, pawej-

kimas, pagrumimas. pargalie-
jimas.

Pokonany, pawejktas, pargalie-
tas.

Pokonczenie, pab´gimas.
Pokoˆczy¢, pab´gti, nub´gti
Pokonewskie, pokonewszczyzna,

Øirgines549 (mokesnis nu arklû.)
Pokonywa¢, pokonywanie, ob.

pokona¢, pokonanie.
Pokopa¢, iszkasti, (szuline, gro-

w¿. ·)

538  Íalia teksto deßin∂je pus∂je yra ap-
valus herbinis (su vyçiu) antspaudas: LIE-
TUVIË MOKSLO DRAUGIJA. 1907.

539  Ètrp. i.
540  Ètrp. i.
541  Û-iai nugrysti, parijkti prir.
542  Tais. iß apkrowimas.
543  Buvo  ^trp.  antra  n,  bet  v∂l  nu-

braukta.
544  S. Ropel. Pok¬adzinny, ir çia ßi voka-

bula yra prieß Pok¬adziny.
545  S. Ropel. Poklaskiwa¢.
546  Ètrp. s.
547  Ètrp. r.
548  Tais. iß garbie.
549  Prad. raßyti g, bet ißtaisyta.
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Pokopci¢, aprukyti.
Pokora, ‹pak¬usnumas.› Øiamybe.
Pokorniczek, ob. pokornis.
Pokornie,
Pokornis, ⁄⁄
[II 461] Pokorniuchno, ∏iamitelej.
Pokorniuchny, ∏iamitelys.
Pokornoµ¢, nusi∏iaminimas.
Pokorny, nusiziaminis.
Pokorzåcy, ∏iaminås.
Pokorzenie, nu∏iaminimas.
Pokorzy¢, nu∏iaminti, poko-

rzy¢550 si´, ∏iaminties.
Pokorzyciel, ∏iamintojas.
Pokos, pradalgie, ob. pokotem
Pokoµci¢, ob. pokostowa¢.
Pokosi¢, papjauti szieno551.
Pokosmaci¢552, ap∏eldinti, apkud-

linti.
Pokosny, sziena pjaunamas.
Pokost, warsa.
Pokostnik553, warsinykas. ob. po-

koµci¢.
Pokostowanie, warsawojimas.
Pokostowy, warsinis.
Pokoszcza¢, ob. pokostowa¢554.
Pokoszczenie, ob. pokostowanie,
Pokosztowa¢, ob. kosztowa¢, pa-

skomieti555.
Pokoszywa¢, ob. kosi¢.
Pokotem,
Pokowa¢, pakaustyti, ob. poku¢.
Pokozli¢, surauktyti556 kakta.
Pokpi¢,
Pokraczki,
Pokradnie557,
Pokradnik558, ⁄⁄

[II 462] Pakradzenie559, pawogi-
mas.

Pokrågli¢,
Pokraja¢, pagrajØyti.
Pokrajanie, pagrajzimas,
Pokrajki, ga¬utines.
Pokraka, kriok¬a.
Pokraka¢, kriokti
Pokrapia¢, pokrapywa¢560, pa-

sz¬akstyti561, ob. pokropi¢.
Pokrapianie, pokropienie, pa-

sz¬akstymas.
Pokraµ¢, pawogti.
Pokrasi¢, nudaØyti, ob. krasi¢.
Pokråtki, ob. nerki.
Pokr´ca¢, pokr´ci¢, sukinieti. pa-

sukinieti, ob. kr´ci¢.
Pokr´ci¢, pasukti562, ob. poszach-

rowa¢,
Pokreslenie, pabrie∏imas.
Pokresli¢, pabrieØti, ob. kresli¢.
Pokresowa¢, ob. kresowa¢.
Pokr´tny, sùktinis,. Pokr´tne563

wåsy, sùktinej √staj.
Pokrewienstwo, gintysta.
Pokrewna, gentate, ob. krewna.
Pokrewni¢, pagentinti, pokrew-

ni¢ si´, pasig´ntinti.
Pokrewnoµ¢, gentybe,
Pokrewny, gentis, ob. krewny,
Pokroczy¢, paejti, nuejti.
Pokrok Øenksnis564

Pokrólowa¢, wieszpatauti, wal-
dymauti,

Pokropi¢, ob. pokrapia¢565, po-
kropywa¢, ob. pokrapia¢. ⁄⁄

[II 463] Pokrostawie¢566, nuniØti.
Pokrótce567, ne i¬ga568 buwùs.

Pokrotochwili¢.
Pokrowcowy,
Pokrowczyk,
Pokrowie¢,
Pokrowne, karwines (mokésnis
Pokruszy¢, ob. kruszy¢.
Pokrwawi¢, sukruwinti. ob.

krwawi¢.
Pokrwawienie, sukruwinimas.
Pokry¢, apd´gti pokrywa¢569, pa-

d´gti, padågaloti.
Pokrycie, apd´gimas. pad´gimas.
Pokrycie, ob. skrycie.
Pokryctwo, ob. ob¬uda.
Pokryjomù.
Pokrytoµ¢, ob. skrytoµ¢.
Pokryty, apd´gtas, pad´gtas. ob.

obludny.
Pokrywa, pokrywka. ob. wieko
Pokrywa¢, pokry¢, apd´gti,

stiegti.
Pokrywacz,
Pokrywanie,
Pokrywczany,
Pokryweczki570,
Pokrywka, ob. pokrywa.
Pokrzåka¢, pokrzåkiwa¢, kr´ks-

cioti.
Pokrzåtac si´, pasiskototi, sko-

toti.
Pokrzepcza¢, pokrzepia¢, po-

krzepczy¢, pokrzepi¢. pastip-
rinti, pokrzepi¢ si´, pasistip-
rinti. ⁄⁄

[II 464] Pokrzepiajåcy, stiprinås.
pastiprinås.

Pokrzepianie571, pastiprinimas.

Pokrzepiciel, pastiprintojas, stip-
rintojas.

Pokrzepienie, stiprinimas.
Pokrzesa¢, pokrzesywa¢, pagé-

nieti, nugénieti. iszgenieti.
Pokrzycze¢, paszaukoti, pa-

szaukti.
Pokrzyk, szauksmas.
Pokrzycza¢572, pokrzykiwa¢, szau-

koti, paszaukoti.
Pokrzywa, dilgine573, dilgie, arba

notnerie.
Pokrzywczy, dilginis.

550  Buvo paraßyta upokorzy¢, bet v∂liau
priekin∂ u nubr.

551  Tais. iß sziena.
552  Prad. raßyti Pos, bet ißtaisyta.
553  Prad. raßyti Pokor, bet ißtaisyta.
554  Tais. iß pokosta¢.
555  Prad. raßyti s, bet ißtaisyta.
556  Sic!
557  Û. taisytas.
558  Tais. iß Pokradnie.
559  S. Ropel. Pokradzenie.
560  Tais. iß pokrapiwa¢.
561  Ètrp. k.
562  Prad. raßyti Psur, bet ißtaisyta.
563  Prad. raßyti Pr, bet ißtaisyta.
564  Iß tikr¨j¨ paraßyta Øenk¬as, bet virß

m∂ginto nuvalyti Ω-io galo ¬as smulkesne
raßysena priraßyta snis.

565  Û. taisytas.
566  Tais. iß Pokrostawi¢.
567  Û. taisytas.
568  Virß  a  nuskustas  diakritikas  (bu-

vo à).
569  Prad. raßyti skoma(?), bet ißtaisyta.
570  Tais. iß Pokryweczka.
571  R. a taisyta iß e.
572  S. Ropel. Pokrzyka¢.
573  Û. taisytas.
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Pokrzywdzenie,
Pokrzywdzi¢,
Pokrzywdziciel,
Pokrzywiany, dilginis,. P¬ótno574

pokrzywiane, dilgine drobe.
Pokrzywi¢, pakrejwinti.
Pokrzywienie, pakrejwinimas,

krejwumas.
Pokrzywiony, pakrejwintas575,

sulinktas,
Pokrzywka,
Pokrzywniczek, ob. pokrzywka.
2 Pokrzywny, dilginis, notrininis.
1 Pokrzywnik,  notrinojas,  arba

dilginas.
PokrzyØowa¢, nukri∏iawoti po

kits kitå.
‹Pokrycie576, danga¬as.›
‹Pokrycie¢, ob. ob¬udnik.›
‹Pokryctwo, ob. ob¬uda.›
‹Pokryjomu, s¬aptù.› ⁄⁄
[II 465] ‹Pokryty, ob. ob¬udny.›
‹Pokrywa, pokrywka, danktis,

danktelis.›
‹Pokrywa¢, stiegti stoga ilginejs,

gontomis, stigéliemis, skardù.
pokry¢ si´, pokrywa¢ si´, pa-
sisliepti.›

‹Pokrywacz, stiegys.›
‹Pokrywanie, stiegimas, k¬oji-

mas.›
‹Pokrywczany, danktinis, dåkti-

nis.›
Poksyk, sznipsztimas, (∏alczio)
Poksyka¢ (sznypszti (Øaltis).
Poku¢, pakaustyti, pasegti.
Pokud¬a¢
Pokula¢, parajszti, pakliszioti.

Poku¬akowa¢ si´, sùsikumscioti.
Pokulawic, aprajszinti.
Pokum, ob. kum, kmotr, towa-

rzysz.
Pokuma¢ si´, sùsikum√ti.
Pokup.
Pokupi¢, pokukowa¢577, sùpirkti,

sùpirkinieti.
Pokupnik, sùpirkiejas.
Pokupnoµ¢.
Pokupny,
Pokupowa¢, pokupi¢, supirki-

nieti.
Pokurcz
Pokurczy¢, pokurczy¢ si´, sù-

traukti, sùriesti, sùsitraukti,
sùsiriesti. ob. kurczy¢.

Pokurzy¢, sudùlkinti. padulkinti.
ob. rozsypa¢ si´.

Pokusa, pagunda. pagundini-
mas.

Pokusi¢, pagundinti. ⁄⁄
[II 466] Pokusiciel, gundytojas578.
Pokusza¢, pawalgyti.
Pokusza¢, pokusi¢, pagundinti.
Pokuszenie, pagundinimas.
Pokuta,
Pokutnica.
Pokutnie,
Pokutnik.
Pokutnoµ¢, ob. skrucha. Øal,
Pokutny,
Pokutowa¢,
Pokutowanie,
Pokwap.
Pokwapi¢ si´, ob. kwapi¢ si´.
Pokwapienie si´, ob. kwapienie

si´.

Pokwapliwie, pokwapliwoµ¢, po-
kwapliwy. ob. skwapliwie,
skwapliwoµ¢, skwapliwy,

Pokwasi¢, sùrugti579.
Pokw´ka¢, t´sties.
Pokwili¢,
Pokwitnå¢, sù∏ydieti, sù∏ysti.
Pokwitowa¢, ob. kwitowa¢,
Pokwitowanie,
Po¬, pùse. pùs.
Po¬a, ∏ambas, ∏åbas.
Polabianin580, pl. polabianie581,

pa¬oubionis, pl. pa¬oubienaj.
Polabie, pa¬oubis.
Pola¢, ob. polewa¢., palieti, pa-

¬ajsti582. ⁄⁄
[II 467] Po¬ac
Po¬aca¢, po¬aci¢, pa¬ot√ti.
Po¬åcza¢583, po¬åczy¢, sujungti.
Polaczek, Lankajtis. v Gudetis

arba Gudajtis.
Polacze¢584, i Lankå ar Gudå585

pawirsti.
Polaczenie, spolaczenie i Gudå

pawirtimas.
Po¬åczenie, sujungimas.
Polaczyna, Gudalis, Lanko ¬upats
Polaczy¢586 i Gudå arba Lanka

wersti.
Polåczy¢, po¬åczy¢ si´, ob. po¬å-

czy¢. sujungti, susijungti.
Po¬aja¢, pabarti.
Po¬ajanie, pabarimas.
Po¬ak, Lankas arba Gudas.
Po¬akomi¢ si´, pasigobieti.
Po¬ama¢, su¬auØyti,
Po¬amany, su¬auØytas.
Po¬ancuØne, manelines (mokes-

nis, kór¿ kalinej mok uØ ma-
nelus arba gelzinius kùriuse
sied.)

Po¬anek, ob. pó¬¬anek
Polanie, polewanie, paliejimas,

arba pagoØimas, pa¬ajstymas.
Polano, pagalis.
Po¬ap, po¬apa, ob. pu¬ap, pu¬apa.
Po¬apa¢, sugaudyti.
Po¬api¢, sugrobti.
Po¬apka, po¬apkowy, po¬apowy,

ob. pu¬apka587, pu¬apkowy, pu-
¬apowy,

Pó¬arkusz, pùserkuØe. pùs¬aksz-
tis.

Pólarkuszowy, pùserkuØinis. pùs-
¬aksztinis. ⁄⁄

574  R. ó taisyta iß u.
575  Tais. iß pakrejwinti.
576  Turb∆t nuo çia S. Dauk. per klaidå

buvo pamet´s reikalingå S. Ropel. Ωodyno
vietå (p. 1640), jam buvo netyçia atsiver-
t´s atgal vienas lapas ir S. Dauk. v∂l buvo
∂m´s raßyti iß S. Ropel. p. 1638 nuo Ω-io
Pokrycie. Taçiau paraß´s 10 vokabul¨ ap-
siΩi∆r∂jo ir jas ißbrauk∂.

577  S. Ropel. Pokupowac.
578  Tais. iß gundintojas.
579  Prieß ß^ Ω. kaΩkas ißskusta.
580  Tais. iß Po¬abianie.
581  Buvo paraßyta su ¬, bet ^striΩasis br∆-

kßnelis nuskustas.
582  Turb∆t nor∂ta paraßyti pa¬ajstyti.
583  Tais. iß Po¬åczy¢.
584  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
585  R. G taisyta iß g.
586  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
587  Û. taisytas.
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[II 468] Polarny, ob. biegunowy,
Pó¬arszinowy, pùsarszinis588.
Pó¬aryanin, pùsarijonis, pl. pól-

aryanie589, pùsarijones590.
Polata¢591, pa¬akstyti, paswajoti.
Po¬ata¢, sù¬opyti.
Po¬atanie, sù¬opimas.
Polatka592,
Polatuch, woweris ¬akiojinczioje.
Po¬awia¢, Øwejoti.
Po¬awie, po¬awnik,
Po¬azi¢, pa¬ådzioti, pa¬andzioti.
Pó¬barbarzynski.
Pólbaryle, pó¬bary¬ek,
Pó¬beczek, pùsbaczké.
Pó¬bia¬y, pùsbaltis. ob. bia¬awy.
Pólb¬onisty, pùspliewinis.
Pó¬bog, pó¬bo∏e, pùsdiewis. pó¬-

boØek. pùsdiewajtis.
Pó¬bogini, pùsdiewie.
Pó¬bokù, pusszone593.
Pó¬boski, pùsdiewinis.
Pó¬botki, pó¬boty594, pùsczebatej,

ob. ciØmy.
Pó¬boØe, Pó¬bo∏ec, Pó¬boØek, ob

Pó¬bog.
Pó¬boØy¢, pùsdiewinti, paskajtyti

i pùsdiewius.
Pó¬brat, pùsbrolis,
Pó¬ch¬op, iszdaris595.
Pó¬cienie, pùsszeszelis, pùsuks-

mie.
Pó¬cnota, motriszké pùsdorie.
Pó¬cudzoziemiec, ⁄⁄
[II 469] Pó¬cwiartek, pó¬cwiartki,

pùsczwerte.
Pó¬cwiarkowykowy596, pùsczwer-

tinis.

Pó¬czas, pùs¬ajkis.
Po¬cz¬ecze, po¬cz¬ek, pó¬cz¬o-

wiek.
Pó¬czwarta (funta) puskétwirta

(swaro)
Pó¬darmo, na pó¬darmo, pùswel-

tiuj, puswelcziuj.
Pó¬dnie, pùsdienis.
Pó¬dniowy, pùsdieninis
Pó¬dowod,
Pó¬drogi, pùskélis.
Pó¬dubek, bulis. pl. pó¬dubki,

bulys.
Pó¬dubkowy, pó¬dubni597, buli-

nis.
Pó¬dwojny, ob. pó¬toraczny,
Pó¬dyable, pùswelnis.
Pó¬dzia¬ko, pùspuszké. puszkéle.
Pó¬dzia¬o, pùspuszké.
Pó¬dzieniec
Pó¬dziesiåta, pùsdeszimta.
Pó¬dziewiåta, pusdewinta.
Pole, ¬aukas598, pl. ¬aukaj.
Poleboczny, paszalinis ¬aukas.
Pole¢, paltis (¬asziniû)
Poleca¢,
Polecajåcy,
Polecanie,
Polecenie.
Po¬echta¢, pakatulti. ⁄⁄
[II 470] Polechtanie, katùlimas,

katulys.
Poleci¢, ob. poleca¢. ob. letni¢.
Polecie, parudinis
Poleci¢599, ob. poleca¢,
Poleczy¢, pagydyti600, ‹pagy-

dziau.›
Polendnia601,

Pol´dwica,
Poledz, pakristi602.
Pol´d∏wica, ob. pol´dwica,
Polega¢,
Poleganie,
Poleg¬y, kritis. pakritis.
Polej,
Po¬ek, albo pu¬k.
Pol´ka¢ si´, nusigåsti.
Po¬ekcza¢, pakatulti.
Polekczy¢, ob. polekcza¢,
Polekkù, pamaØù.
Polelum, ob. Lelum.
Polemicznie,
Polemiczny,
Polemik,
Polemika,
Poleˆ, polednia,
Poleni¢ si´, patingieti.
Poleni¢ si´, polini¢ si´.
Polepa,
Polepia¢, polepi¢. apkibyti. ⁄⁄
[II 471]  Polepianie,  polepienie,

apkibymas.
Polepsza¢, polepszy¢, pratarpti,

gerin ejti.
Polepszanie603, polepszenie604, pra-

tarpimas, gerin ejimas.
Polepszy¢, polepszy¢ si´, ob.

polepsza¢.
Polepszyciel, patajsitojas.
Polerowa¢, warsyti.
Polerowanie, warsijimas.
Polerowany, ob. polerowny.
Polerownik,
Polerownoµ¢, ob. polor.
Polerowny,
Polerunek,

Polesie, Pagiris.
Poleski, pagirinis.
Po¬etek, ob. po¬ec
Polewa, polewa, palawa.
Polewa¢, pola¢ co wodå, palijti,

pa¬ajstyti.
Polewacz, pa¬ajstitojas.
Polewaczka,
Polewanie, pa¬ajstymas.
Polewany, palewotas.
Polewczany, polewczasty, put-

rinis, putringas.
Polewka, putra.
PoleØ¢, wilkties605 kùr.
Pole∏e¢, pagulieti.
Pó¬fasek, puspaske,
Pó¬funcie, pùssware.
Pó¬funtowy, pùsswarinis. ⁄⁄
[II 472] Po¬ga¢, pama¬√ti.

588  Prad. raßyti po, bet ißtaisyta.
589  Tais. iß pularyanie.
590  Tais. iß pùsarijonis.
591  Buvo paraßyta su ¬, bet ^striΩasis br∆-

kßnelis nubrauktas.
592  Buvo paraßyta su ¬, bet ^striΩasis br∆-

kßnelis nubrauktas.
593  Tais. iß pósszone.
594  Û. viduryje taisyta.
595  Û. taisytas.
596  S. Ropel. Pó¬¢wiartkowy.
597  Tais. iß pu¬dubni.
598  Tais. iß ¬aukaj.
599  S. Ropel. Polecie¢.
600  Pirmoji y tais. iß i.
601  S. Ropel. Polednia.
602  Prad. raßyti pakrit, bet ißtaisyta.
603  Tais. iß Polepszenie.
604  Û. polepszenie ^trp.
605  Prieß ß^ Ω. kaΩkas ißskusta.
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Pó¬garce, pùsgarcze. pó¬garcow-
ka, pùsgarczele.

Pó¬garcowy, pó¬garncowy, pùs-
garczynis.

Pó¬g´bek, pùsburnis.
Pó¬g´bny, pùsburninis.
Pó¬g´sek, ∏åsies pùse.
Pó¬geniusz606, pusprasmis, puse

géniaus.
Pó¬g¬os, pùsbalsis.
Pó¬g¬osem, pùsbalsiù.
Po¬g¬oska,
Pólg¬osny, pùsbalsinis.
Po¬g¬ówek, pùsgalwis.
Po¬g¬owkostwo, pùsgalwyba.
Pó¬g¬owny, pó¬g¬owy, pùsgal-

winis.
Polgnå¢, pagrimsti, jismukti.
Pó¬godzinny, pùswa¬andis, puse

adinos.
Pó¬gotycki, pùsgotinis.
Pó¬granacie, pùsgranate.
Pó¬grecki, pùskrekinis607.
Pó¬gruntowny, pùspamatinis.
Pólgwinea, pusegwineos.
Pó¬hak,
Po¬historyczny, pùsistorinis.
Pó¬holenderskie, pùsa¬onderine

drobe.
Polica, lentyna608.
Policya.
Policyant. ⁄⁄
[II 473] Policyjnie,
Policyiny,
Policza¢, ob. policzy¢, paskajtyti
Policzek,
Policzenie, paskajtimas.
Policzkowa¢609 par ausis iszkùlti.

Policzkowanie, par ausis iszku-
limas.

Policzkowany, par ausys isz-
ku¬tas.

Policzkowy, skr√stinis.
Policzkujåcy, par ausys kù¬ås.
Policzy¢, palik√ti, paskajtyti, ob.

liczy¢.
Pó¬jedwab, pùssilkis.
Pó¬jedwabny, pùssilkinis.
Polinowa¢, ob. liniowa¢.
Polip,
Polipowy,
Polisty, ¬auk√tas.
Politowa¢ si´, sùsimilti, pasi-

gajlti.
Politowanie, sùsimilimas, pasi-

gajliejimas.
Politura,
Politycyzm610,
Politycznie, gùdrej.
Politycznie¢, gudrieti611.
Polityczny, gùdrùs.
2 Polityka,   gudryba.   Polityka

swiata, swieto gùdryba.
1 Polityk, gudrincziùs.
Politykowa¢, gudrauti. ⁄⁄
[II 474] Politykowanie, gudrawi-

mas.
Poliza¢, pa¬ajØyti.
Pó¬k, ob. pu¬k.
Polka, Lanké.
Pó¬ka,
Pó¬ka, pu¬ka, lentina.
Pó¬kadek, pùsindis.
Pólkaftan, pùssermiegé.
Pó¬kamasze, pùsaukles.
Pó¬karcie, pùs¬akszte.

Pó¬karetka, pùskariete.
Pó¬kastorowy kapelusz, pùsweb-

rinis brilùs.
Pólkiris, pùsszarwes.
Pó¬kmie¢, pùskajmis.
Po¬knå¢, praryti. ob. po¬yka¢, -

Po¬kni´cie, po¬knienie, prariji-
mas, ob. po¬ykanie - po¬kni´ty,
- prarytas.

Pólko, ¬aukialis, ¬aukajczis. ¬au-
kajtis.

Pó¬kole,
Pó¬kolny,
Pó¬kopy, pùskapis.
Pó¬korca, pùskorcze.
Pó¬kornicie,
Pó¬koszek, pùspintine.
Pó¬koszowy, pùspintinis.
Pó¬koszulek, pùsmarszkinej.
Pó¬kowa¢, pó¬kowniczy, pó¬kow-

nik, ob. pu¬kowa¢. ⁄⁄
[II 475] Pó¬ko∏y, pùswo∏ké.
Pó¬okr´g612, ob. pó¬okråg.
Pó¬kres,
Pó¬kr´Øe,
Pólkr´∏ny
Pólkrusze¢,
Pó¬krytek, po¬ubis.
Pó¬ksi´∏y¢,
Pó¬ksi´Øycowy, pó¬ksi´Øyczny.
Pó¬kufek, pùsbosis.
Pó¬kula,
Pó¬kwadransa,
Pó¬kwadransowy,
Pó¬kwarcie, pùskwarte.
Pó¬kwartowy, pùskwartinis.
Pó¬kwatyrek613, pùskwartele.
Pó¬kwaterkowy, pùskwaterkinis.

Pó¬lanek, ‹pùs¬anis, arba pùswa-
laké› puslinis. drobe pusline.

Pó¬¬anek, pùs¬anis, arba pùswa-
¬aké.

Pó¬lecie614, pùswasare.
Pó¬¬ocie, pùs¬atis.
Po¬¬okcia, pùs√lekte, arba pùs-

maste, pùsmastis.
Pó¬¬okciowy, pùs√lektinis, pùs-

mastinis.
Poluks615, Poluks,
Po¬¬ysy, pùs¬auktis616.
Pó¬ma¬∏enstwo, pùsmoteryste.
Pó¬mancie, pùswi¬none, pùski-

riejùs, pùskilimis. ⁄⁄
[II 476] Pó¬martwy, pùsstingis.
Pó¬m´drek, pùsiszmintys.
Pó¬metal, ob. pó¬kruszec.
Pó¬me∏a, pùswiriszkis, iszdaris.
Pó¬m´∏czyzna, iszdaris.
Pó¬miarek, pùssajké.
Pó¬miesiå¢, pusmien√,
Pó¬miesiåczny617, pùsmienesinis.
Po¬mile, pùsmyle, arba pùs-

trukis.
Pó¬misek, palmiskas, pùsbludis.
Pó¬miskowy, pùsbludinis.

606  S. Ropel. Pó¬gieniusz.
607  Galb∆t nor∂ta paraßyti pùsgrekinis.
608  Prad. raßyti lenti, bet ißtaisyta.
609  Tais. iß Policzkowacz.
610  Prad. raßyti Polityy, bet ißtaisyta.
611  Tais. iß gudrauti.
612  S. Ropel. Pó¬kr´g.
613  S. Ropel. Pó¬kwaterek.
614  Ètrp. l.
615  S. Ropel. Polluks.
616  Sic!
617  Tais. iß Pó¬miesi´czny.
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Pó¬muro¬om, pùsmurgriaune
(puszka)

Pó¬nagi, pùsplikis.
Po¬nami´tnoµ¢, pùsgejdulys.
Pó¬niebie, pùsdangis.
Pó¬niebny, pùsdanginis.
Pó¬niedba¬y,
Pó¬noc, sziaure,
Pó¬noce, pó¬nocek, pusnaktis618.
Pó¬nocnik, sziaurinis
Pó¬nocnowschodni, auszrinis.
Pó¬nocno∏achodni, Sominis.
Po¬nocny, sziauris619 (wiejas)620

pusnaktinis.
Polny, ¬aukinis. ob. wiejski.
Pó¬obr´cz, pùs¬ankis.
Pó¬obr´czny, pùs¬ankinis.
Po¬ock, Ba¬osteké.
Po¬ocki, Ba¬ostekinis, ⁄⁄
[II 477]621 Pó¬odziany, pùsdaris.
w Pó¬ódwieczerz622, popusdienio
Po¬ódwieczerze, pawakare623

Po¬og,
Po¬ogi, ob. po¬o∏ysty. pochodzis-

ty - Po¬ogo, ob. po¬oØysto, po-
chodzisto, - po¬ogoµ¢, ob. po¬o-
Øystoµ¢.

Po¬ogowanie, ob. babienie.
Po¬ogowy, ob. po¬oØniczy,
Po¬oi¢, pataukinti.
Pó¬okråg,
Pó¬o¬omny624, ¬aukplieszis, jautis

kùrsaj ‡r.
Po¬omi¢, ob. po¬ama¢.
Polomierca625, ¬aukmieris.
Polomierczy, ¬aukmierinis.
Polomierstwo, ¬aukmieryste,

¬aukmieryba, ob. miernictwo,

Po¬omny, pa¬auØamas.
Polon, ob. plon.
Poloneska, Lanké.
Polonez, suktinis tonciùs.
Po¬onga, Pa¬anga.
Polonia, Lankija, Lankû-Øiame.
Polonny, paimtinys. kariej’.
Polonus, Lankas.
Polor,
Polot, liekimas.
Polotnie, liektinaj.
Polotny, ¬akùs.
Polotnoµ¢626, ¬akumas, ¬akybe. ⁄⁄
[II 478] Po¬otrowa¢, patrawoti627.
Po¬otrowa¢ si´, pasilejsti.
Po¬otrzy¢, pa¬atryti.
Po¬ow, ∏wejiba,
Po¬owa, puse,
Polowa¢, medzioti, medioti.
Polowanie, medziokle, mediokle.
Po¬owi¢, sùgaudyti.
Po¬owica, puse.
Po¬owiczny, pusinis.
Po¬owina, ob. po¬owa.
Po¬owniak, po¬ownik, pusiauti-

nis, jauga¬as mie∏iu sù awi-
∏omis.

Po¬owny, zweingas, arba ∏u-
wingas,

Polowy, ¬aukinis.
Poloz628, didelelis629 zaltys, boa

wadinamas.
Po¬o∏enie, padiejimas.
Po¬oØnica,
Po¬ozniczy,
Po¬o∏nik,
Po¬ozny,

Po¬o∏y¢, padieti, od k¬aµ¢, od
¬oØy¢.

Po¬oØysto,
Po¬oØystoµ¢
Pó¬palca, puse pirszto.
Po¬panek, pùsponis, szunponis,

plikponis.
Pó¬pi´ta, pùsp´kta.
Po¬pi´trze,
Pó¬pijany, pùsgirtis. ⁄⁄
[II 479] Pó¬piwek, paales, papiw-

kas. ob. podpiwek, cienkusz.
Pó¬p¬ynny, pùsp¬uduris.
Pó¬poprzeczna,
Pó¬poså∏e, ob. popiersie.
Pó¬poscia, pùsgawis. ob. srodo-

poµcie.
Pó¬przezroczysty, pùsparegé-

mas.
Pó¬r´kawek, pusrankowe, par-

ske¬trankowe.
Pó¬rocze, pùsmetis.
Pó¬roczny, pùsmetinis.
Po¬rodzi¢, patiewis.
Pó¬rodzony, ob. przyrodni.
Pó¬rolnik, pusinykas.
Pó¬ryba, ob. p¬aszcz, plaszczka.
Pó¬rzeczy, nieknieké.
Pó¬rzy¢, pó¬rzytek, ob. póldu-

pek630.
Pó¬setek, pùsszimtis,
Pó¬sferyczny,
Pó¬sferze,
Pó¬siodma, , pùsekma.
Pó¬siostra,
Polska, Lankû-∏iame.
Polski, Lankinis.
Pó¬s¬owko, pùszodis.

Pó¬spalony, pùsdegis.
Pó¬spiåcy, kiaurmiegis.
Pó¬srodek.
Pó¬srodkowy, ⁄⁄
[II 480] Pó¬staje, pùsmargis.
Pó¬stopa, pùskurpe.
Pó¬stopny, pó¬stopowy, pùskùr-

pinis.
Pó¬sukno631, pó¬sukienko, pùsgé-

¬åbie.
Polszczy¢, wersti i Lankiszkumå.

ob. przepolszczy¢.
Polszczyzna, Lankiszka ka¬ba.
Pó¬szelåg, pó¬szelåØek, skatikas,

puskatikis.
Pó¬szkutek, pùseldija, puselde.
Pó¬sz¬achci¢, pusbajoris.

618  Iß tikr¨j¨ paraßyta pusnaktis, pó¬no-
cek, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti
skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1. Û. pó¬nocek
tais. iß pu¬nocek.

619  Tais. iß sziaurinis.
620  Û. taisytas.
621  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 21 — tai lanko numeris.

622  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne
pagal pirmojo, bet pagal antrojo Ω-io ab∂-
c∂l´. Ji bei tolesn∂ vokabulos ir S. Ropel.
pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.

623  Tais. iß pawakarze.
624  Prad. raßyti Pó¬om, bet ißtaisyta.
625  Buvo paraßyta su ¬, bet ^striΩasis br∆-

kßnelis nubrauktas.
626  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra.
627  Turb∆t nor∂ta paraßyti pa¬atrawoti.
628  Virß  z  nubrauktas diakritikas (bu-

vo ∏).
629  Galb∆t nor∂ta paraßyti didelis.
630  Tais. iß póldubek.
631  Tais. iß Pu¬sukno.
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Pó¬szorek, pl. po¬szorki, pùs-
szleje.

Pó¬szosta, pùszeszta.
Po¬szyjek, pùskakle.
Pó¬talar, pusmuszte632.
Pó¬talent, pustalentis.
Pó¬tercyana, sz¬apdrugis.
Pó¬ton,
Pó¬tora, pùsantra.
Pó¬toracznie, pùsantrejp.
Pó¬toraczny, pusantrinis.
Pó¬torak, dwilekis.
Pó¬torasta, pùsantra633 szimta.
Pó¬torodniowy, pusantrdienis,
Pó¬torofuntowy, pusantrswaris.
Pó¬torogodzinny, pusantrwa¬an-

dinis, pusantradininis.
Pó¬toroletni634, pusantrmetinis.
Pó¬toromiesi´czny, pusantrmie-

nesinis.
‹Pó¬towy, paltinej ¬aszinej.›
Pó¬toromilowy, pusantrminis635.
Pó¬torostopy,pusantrkurpinis.
Pó¬torowieczny, pusantramØi-

nis. ⁄⁄
[II 481] Po¬towy, paltinis636. (pal-

tinej ¬aszinej)
Pó¬trzecia, pùstrecia,
Pó¬tuzin, pùstuzinis, pó¬tuzina637.
Polub, miegumas.
Polubi¢, pamylti638.
Polubienie, pamylimas.
Polubnik, ob. lubownik.
Polubownie,
Polubowny, polubowy,
Pó¬ubrany, pùsriedis,
Pó¬uczenie, pawirszmokslej.
Pó¬uczony, pùsmokitas.

Pó¬uczonoµ¢639, pùsmokiejimas.
Póludni¢, iwisinti,
Pó¬udni, ob. po¬udniowy.
Pó¬udnica, szmiek¬a640

Pó¬udnie, pùsdienis.
Pó¬udnik,
Pó¬udnikowy,
Pó¬udniowa¢, pùsdieni√ti, ob. o-

biadawa¢, popaµ¢.
Pó¬udniowanie, pùsdieniawimas.
Pó¬udniowiec,
Pó¬udniowowschodni, oØinio¬au-

nagis.
Po¬udniowozachodni, oØiniosak-

sinis.
Po¬udniowy, pùsdieninis, Wiatr

po¬udniowy, o∏inis641.
Po¬ugowa¢, i∏¬uginti. ∏¬uginti,
Poluje, medio arba medzio, od

medioti arba medzioti.
Pó¬umar¬y, pùsmiris, pùsstipis.
Pó¬uncyi, puseuncijos.
Po¬up, grobis, pagrobis.
Po¬upa¢, sùplejszieti, sùej∏ieti. ⁄⁄
[II 482] Po¬upi¢, nuplieszti, nu-

bra∏d√ti, nugrobti.
Pó¬urcie, pùsurte, taj yra puse

czwerkas.
Po¬uska¢, nuzwi642

Polutowa¢, sùlitawoti, sùkibyti.
Pó¬wale¢,
Pó¬wiecze, pùsam∏iùs.
Pó¬wieczny, pùsamØinis.
Pó¬wieczorny, pùswakarinis.
Pó¬wiekowy, pùsamØinis643.
Pó¬wiersz, pó¬wiersze, pùsejle644.
Pó¬wozie, dwiratej.
Pó¬wisep645, pùsale.

Po¬y pl. od po¬ i od po¬a, patrz
pod temi wyrazami.

Po¬yka¢, po¬knå¢, ryti. sprinkti
Po¬ykacz, rijejas. springinys.
Po¬ykanie, rijimas, springimas.
Po¬ysk, ∏wigulys.
Po¬yska¢, ∏wigul√ti
Po¬yskajåcy, po¬yskujåcy, po¬ys-

kliwy646, ∏wigul√jis, ∏wigulin-
gas647.

Po¬yskanie, po¬yskiwanie, Øwi-
gulawimas648.

Po¬yskiwa¢, ob. po¬yska¢,
Po¬yskiwanie, ob. po¬yskanie.
Po¬yskliwie,
Po¬yskliwoµ¢,
Po¬yskliwy,, ob. po¬yskajåcy,
Po¬yskujåcy, ob. po¬yskajåcy.
Pó¬Øa¬oba, pùsØie¬awa,
Pó¬Øådza649, pùsnoris.
Pó¬Øegarze, sieninis ziegoriùs.
Pó¬ziemny, pùs∏iaminis.
Pó¬z¬otek, pó¬z¬otowka, pusauk-

sine, ⁄⁄
[II 483] Pó¬zo¬dù, pùselgé.
Pó¬Øwierz, pùszwieris.
Pó¬zwyci´zca, puspargalietojas.
Pó¬∏rzebiec, ch¬opogier, ch¬opo-

koˆ, pùskumelys650. kajmino
arklys.

PolØy¢651, apgiedinti, pol∏y¢ si´,
apsigiedinti.

Pó¬Øywy, pùsgywis.
Pomaca¢, apcziupnoti.
Pomacha¢, pamoj√ti.
Pomachlowa¢, ob. poszachro-

wa¢.
Pomåci¢, padrumsti. ob. måci¢,

Pomacza¢, pomoczy¢, pamirkyti.
ob. macza¢.

Pomåczy¢, pamiltinti, ob. må-
czy¢.

Pomada, pomada, tepuk¬as.
Pomadowa¢, pomadawoti.
Pomadowanie, pomadawojimos.
Pomadowany, pomadawotas.
Pomaga¢, padieti.
Pomagacz, padietojas.
Pomagaczka, padietoja, ob. po-

mocnica.
Pomaganie, padiejimas,
Pomagran, grenada, (wajsiùs)

medzia

632  Tais. iß pusmuszti.
633  Prad. raßyti d, bet ißtaisyta.
634  Vietoj raidΩi¨ junginio ¬t iß tikr¨j¨

paraßytas tik vienas status br∆kßnys, tu-
rintis ir ¬, ir t raidΩi¨ horizontalius per-
braukimo segmentus.

635  Galb∆t nor∂ta paraßyti pusantrmilis.
636  Ètrp. l.
637  Tais. iß pu¬tuzina.
638  Tais. iß pamilti.
639  S. Ropel. vokabula  Pó¬uczonoµ¢ yra

prieß Pó¬uczony.
640  Tais. iß szmiek¬as.
641  Û. taisytas.
642  Nebaigtas raßyti Ω.
643  Tais. iß pùsamØis.
644  Ètrp. j.
645  S. Ropel. Pó¬wysep.
646  Prad. raßyti po¬i, bet ißtaisyta.
647  Du paskutiniai Ω-iai taisyti.
648  Û. taisytas.
649  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
650  Prad. raßyti pùskumeli, bet ißtaisyta.
651  Buvo paraßyta su ¬, bet ^striΩasis br∆-

kßnelis nubrauktas.
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Pomagranowy, grenadinis.
Pomalowa¢, pamalewoti, patiep-

loti.
Pomalowanie, pamalewojimas,

patieplojimas.
Poma¬u, pamaØù.
Pomalenku652, pomalusienku, po-

malusku, pomalutku, pamaØu-
telej, pama∏utytelej.

Pomarancza,
Pomaranczarnia,
Pomaranczka, ⁄⁄
[II 484] Pomeranczowiec653,
Pomeranczowka,
Pomeranczowy,
Pomar¬e, pomarli,
Pomarmurowa¢,
Pomarnotrawi¢, pomarnowa¢,

ob. pozmarnowa¢.
Pomarszczenie, sùruksz¬ojimas.
Pomarszy¢, sùrùksz¬oti.
Pomartwi¢,
Pomartwie¢, pastierti.
Pomarznåc, suszalti.
Pomarznå¢654, suszalti.
Pomasci¢, pomaszcza¢, patepti.
Pomaszczanie, pomaszczenie, pa-

tepimas, patepiniejimas. ob.
namaszczanie, namaszczenie,

Pomawia¢, ob. posådza¢, obwi-
nia¢,

Pomawianie, ob. pomówienie,
Pomaza¢, patepti,
Pomazaˆca, pomazanica,
Pomazanie, patepimas. ob. na-

maszczenie.
Pomazaniec,
Pomazanka,

Pomazga¢, apmujlinti.
Pomdle¢, nualpti655.
Pomdlenie, nualpimas.
Pom´czy¢, pak´kinti.
Pom´drkowa¢, gudrauti. pagud-

rauti.
Pomek, pomyk,
Pomerania, ob. Pomorze. ⁄⁄
[II 485] Pom´tlowa¢, ob. m´tli¢.
Pomgli¢, apmig¬oti.
Pomiåc, ob. miå¢,
Pomian, ob. has¬o.
Pomiar, mierawimas.
Pomiarkowa¢. ob. miarkowa¢.
Pomiarkowanie, ob. umiarko-

wanie.
Pomiarowy, mier√tinis.
Pomiata¢, mieczioti, issimieczio-

ti656, issimesti.
Pomiatanie, miecziojimas
Pomieciny, n√sz¬awas657.
Pomiedzi¢, wariù apwilkti, ap-

warinti.
Pomi´dzy, tarp.
Pomi´kczy¢, minksztinti.
Pomiele od pomle¢,
Pomienia¢, pomieni¢, pamina-

woti
Pomienia¢, iszkijsti.
Pomieniony, minawotas.
Pomiera,
Pomiernie, widutinej.
Pomiernik, mier√tojas.
Pomiernoµ¢, widutinumas.
Pomierny, widutinis.
Pomierza¢, pomierzy¢, pamie-

r√ti.

Pomierzch¬oµ¢, såbrieszkis, såtie-
mis, ukana.

Pomierzch¬y, sùbrieszkis, sùte-
mis, apsiukis.

Pomierzchnå¢, sùbriekszti, sù-
temti, apsiukti.

Pomierzenie, ⁄⁄
[II 486] Pomierzwi¢, ob. mierz-

wi¢.
Pomierzy¢ si´ z kim, sùsikywoti.
Pomieµ¢, ob. pomiata¢.
Pomiejsci¢658, patalpinti.
Pomiestny,
Pomiesza¢, sùjaugti, niukinti.
Pomieszanie, sùjaugimas, niuki-

nys.
Pomieszanie, suniukusej.
Pomieszaniec, ob.659 mieszaniec.
Pomieszczenie, sùtalpinimas, sù-

tilpimas.
Pomieszek, niukinys660, jauga¬as.
Pomieszka¢, pabuti, gywenti.
Pomieszkalny, pagiwenamas, gy-

wenamas661.
Pomieszkanie, buwejne.
Pomi´tlisko, pelenaj sùsz¬√ti.
Pomija¢, pominåc662, w´gti.
Pomilcze¢, patylieti.
Pomilczenie, patyliejimas.
Pomilknå¢, nutilti.
Pomilne, kélonis mokésnis.
Pomi¬owa¢, pamylieti, susimilti.
Pomino663, ob. mimo.
Pomimowolnie, ob. mimowol-

nie664.
Pomimowolnoµ¢,
Pomimowolny,
Pominå¢, ob. pomija¢, w´gti.

Pominalny,
Pomini´cie, w´gimas.
Pominki665, ob. przypominki. ⁄⁄
[II 487] Pomiot666, miesz¬as.
Pomiotek,
Pomiot¬o, peczsz¬√ste.
Pomirzenie,
Pomirzy¢,
Pomklisty, pastumamas.
Pomknå¢, pastumti. pomk¬y.
Pomlec667, sùmalti.
Pom¬oci¢, iszkulti.
Pom¬odniec, prajaunsti.
Pom¬odzi¢, prajauninti.
Pom¬oski, sma¬ksnumaj.
Pom¬otny, ob. om¬otny.
Pomna∏ac, pomno∏y¢668, padau-

ginti.
Pomna∏enie, pomno∏enie, pa-

dauginimas.
Pomn´, od pomiå¢ od. pomnie¢.

652  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne
pagal ab∂c∂l´.

653   Íi bei dvi tolesn∂s vokabulos S. Ro-
pel. prasideda Poma-, o ne Pome-.

654  Antrå k. paraßyta ta pati vokabula.
655  Ètrp. l.
656  Û. pradΩia taisyta.
657  Ètrp. ¬.
658  S. Ropel. Pomieµci¢.
659  Ètrp. ob.
660  Prad. raßyti niuky, bet ißtaisyta(?)
661  Tais. iß gywenimas.
662  Tais. iß pominå.
663  S. Ropel. Pomimo.
664  Û. taisytas.
665  Prad. raßyti Pop, bet ißtaisyta.
666  Prad. raßyti Pomo, bet ißtaisyta.
667  Prad. raßyti Pomk, bet ißtaisyta.
668  Prad. raßyti poimo(?), bet ißtaisyta.
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Pomnie¢, minieti,
Pomniejsza¢, pamaØinti.
Pomniejszanie, pomniejszenie,

pamaØinimas.
Pomniejszy, maØesnis.
Pomniejszy¢, ob. pomniejsza¢.
Pomnik, minawone,
Pomnikowy, minawoninis.
Pomno∏enie, ob, pomna∏enie.
Pomno∏ny, padauginùs.
Pomno∏yc, ob. pomnaØa¢.
Pomno∏yciel, padaugintojas.
Pomny, minå669, atminå¢670. ⁄⁄
[II 488] Pomo¢, paga¬ba. padieji-

mas, ta¬ka.
Pomocenstwo, paga¬ba, ta¬ka.
Pomocne671 ‹gal› pagelbine.
Pomocnica, pomocniczka, padie-

toja. pripadietine.
Pomocniczo672, pagélbietinaj., pa-

telktinaj
Pomocniczny673, talkinykas674, tal-

kiejas.
Pomocnie, patelktinaj.
Pomocnik, talkinykas.
Pomocny, page¬bamas.
Pomoczy¢, sùsz¬apinti.
Pomodli¢ si´, pasimelsti.
Pomoknå¢, susz¬apti.
Pomor, maras, pl. maraj675. ob.

pomorek.
Pomorczyk, pamarionis.
Pomorka, pamarione.
Pomorski, pamarinis.
Pomorzanin, Pamarionis.
Pomorzanka, Pamarione.
Pomorze, Pajurija, Pamarija.
Pomorzy¢, numarinti.

Pomosci¢, pagrysti, patiltinti.
Pomoskwi¢, pomoskwici¢, pa-

maskolinti.
Pomost, ‹pagrindimas,› grindys.
Pomoszczenie, pagrindimas.
Pomota¢, suwyti, sùwyturti, ob.

mata¢.
Pomowa, pomówka, itartie.
Pomówienie, itarimas. ⁄⁄
[II 489] Pomówi¢, pakalbieti.
Pompa, pompa undens arba

wundens siemimuj, pompa
orine.

Pompa, iszkilme, iszejga.
Pompatycznoµ¢, iszejgingumas,

iszkilmingumas.
Pompatyczny, iszkilmingas.
Pompiarz, pompinykas.
Pompiarz, pompinykas.676

Pompowa¢, pompyti.
Pompowanie, pompijimas.
Pomrocznie, sùbrieszkimas. ap-

siukimas.
Pomroczny677, sùbrieszkis678, ap-

siukis, aptemis.
Pomroczy¢, sùbriekszti, apsiukti,

aptemti. sutemti.
Pomrok679, såbrieszkis
Pomrowie,
Pomroz, ob. przymrozek.
Pomrozi¢, sùszaldyti.
Pomruga¢, pomrugiwa¢, pamirk-

czioti, mirkczioti.
Pomruganie, pomrugiwanie, ob.

mruganie.
Pomrukiwa¢, pomruknå¢, niur-

nieti.
Pomrukliwy, niurnås.

PomruØy¢ oczy, ùssimerkti.
Pomrze¢, iszmirti,
Pomsci¢, atmonyti, atgijØti ap-

maudå, nugijzti apmaudå680.
Pomsciciel, atmonitojas.
Pomsta,
Pomszczenie, nugijØimas681 ap-

maudo682.
Pomszczony, nugijØtas, atmoni-

tas. ⁄⁄
[II 490] Pomszy¢, ak¿ iszwersti,

pomszy¢ si´, apsipouk√ti683.
apsimås√ti,

Pomucha, antkrytis.
Pomuchla, m´nké ∏uwis.
Pomula¢, pomuli¢.
Pomurny, pamurinis.
Pomuska¢, pomuskiwa¢, pabrau-

kti, pabraukinieti.
Pomusza¢, pomusi¢, skatinti.
Pomuszanie, pomuszenie, skati-

nimas.
Pomy¢, pomywa¢, numazgoti,

nup¬auti.
Pomydli¢, apmujlyti.
Pomyjak, pamazgû, arba papla-

wû inda.
Pomyje, pamazgas, pap¬awas.
Pomyjowy, pamazginis.
Pomy684, ob. pomek.
Pomyka¢, pomknå¢, pastumti,

pagrusti, ob. posuwa¢.
Pomykalny, pastumamas, pagru-

damas.
Pomykanie, pastumimas, pagru-

dimas.
Pomyli¢, rikinti. pomyti¢685 si´,

apsirikti.

Pomy¬ka, apsirikimas. ob. b¬åd,
omy¬ka.

Pomys¬, pamustis, ob. mysl,
poj´cie

Pomysla¢686, pamustyti, padu-
moti.

Pomyslenie, pamustijimas, padu-
mojimas.

Pomysli¢, ob. pomysla¢.
Pomyslnie, ¬ajmingaj.
Pomyslnoµ¢, mustumas, ¬ajmu-

mas.
Pomyslny, mustùs, mustingas,

¬ajmingas. ⁄⁄
[II 491] Pomywa¢ naczynie, maØ-

ginius mazgoti.

669  Galb∆t nor∂ta paraßyti minås.
670  Turb∆t S. Dauk. per klaidå paraß∂

pus´ ΩodΩio lietuvißko, pus´ lenkißko.
671  Tais. iß Pomocny.
672  Prad. raßyti Pomocz, bet ißtaisyta.
673  S. Ropel. Pomocniczy.
674  Tais. iß talkinikas.
675  Iß tikr¨j¨ paraßyta pl. maraj., maras,

bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti skai-
çiukais atitinkamai 2 ir 1. Ètrp. pl.

676  Antrå k. paraßytas tas pats straip-
snis.

677  Pirmoji o tais. iß r.
678  Buvo ^trp. k (sùbriekszkis), bet ßi rai-

d∂ v∂l nuvalyta, t. y. nubraukta.
679  Prad. raßyti Pr, bet ißtaisyta.
680  Tekstas nugijzti apmaudå prir. Û. da-

lis -maudå ^trp. tarp eiluçi¨.
681  Prad. raßyti nugijØid(?), bet ißtaisyta.
682  Tais. iß apmauda.
683  Prad. raßyti apsipu, bet ißtaisyta.
684  S. Ropel. Pomyk.
685  Prad. raßyti pomi, bet ißtaisyta. Tur-

b∆t nor∂ta paraßyti pomyli¢.
686  Tais. iß Pomysli¢.
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Pomywacz, Mazgotojas.
Pomywaczka, mazgotoja.
Pomywad¬o, mazginiu-¬akatas,

ob. kwacz.
Pomywalnik, mazgotuwe.
Pomywanie, mazgojimas.
Pon, od po niego, po niå, po nie,

ob. on. jop
Ponabija¢ strzeb´687, uØdaryti

muszkieta, arba688 szaudykl´.
Ponabywa¢, igauti, igyti.
Ponachodzi¢, rasti.
Ponacina¢, ikapoti, iråtyti.
Ponad, pa. Jµ¢ ponad rzekå, ejti

pa upiù.
Ponakazywa¢, jisakyti, jisaki-

nieti.
Ponaliewa¢, ipyloti. pri¬ajstyti689.
Ponape¬nia¢, pripyloti, pripil-

dyti.
PonapoØycza¢, jisiskolyti.
Ponaprawia¢, patajsyti.
Ponarasta¢, priaugti.
Ponarasta¬y, priaugis.
Ponarowi¢, sunirtinti.
Ponarzådza¢, pariedyti.
Ponarzeka¢, gousties690.
Ponawia¢, atnaujinti, ponowi¢.
Ponawianie, ponowienie, atnau-

jinimas.
Ponazywa¢, praminti, prawar-

d√ti691.
Poncz, poncza692.
Ponczocha, ∏iaké. ⁄⁄
[II 492] Poˆczochowy, poˆczosz-

ny693, Øekinis.
Poˆczoszka, Øekéle.
Poˆczoszkowy, Øekinis.

Poˆczosnictwo694, Øekiûnerinys.
Poˆczoszniczka, Øekiunierieja695.
Poˆczoszniczy, Øekinykinis696.
Ponczosznik, ponczosnik Øeki-

nykas.
Ponczowy, ponszinis697.
Pon´ci¢, wobyti.
Pon´dzi¢, nukajwinti.
Pon´dznie¢, nuplikti698.
Pon´ka¢,
Pon´ta, ob. podnieta.
Pon´tnie,
Pon´tnoµ¢,
Pon´tny,
Poniecha¢, aplejsti, uØlejsti.
Poniedzia¬ek, panedielis.
Poniedzia¬kowa¢, panedie¬auti.
Poniedzia¬kowy, panedielinis.
Poniedzielny, ponedielinis.
Poniekåd, panekolej.699

Poniemie¢700 Øadas uzkristi. Øa-
das uØkrito.

Ponieµ¢, papydyti. paneszti.
Poniewala¢, poniewoli¢, prisouk-

ti.
PoniewaØ, nesgi
Poniewa∏a¢, papejkti, paniekinti.
Poniewa∏enie, paniekinimas.
Poniewiera¢, kå wen dirbanti

niekinti.
Poniewieranie, ⁄⁄
[II 493] Poniewierca,
Poniewierek, k¬ajde. arba k¬aj-

dzia.
Poniewierka,
Poniewoli, poniewolnie,
Poniewoli¢, ob. poniewala¢.
Poniewolnie, poniewoli.

Poniewolnoµ¢, prisoukimas
Poniewolny, prisoukti.
Ponik, pa∏iamupis.
Ponika¢, poniknå¢, iszgajszti,
Poniknå¢, ob. niknå¢.
Poniszczy¢, iszgajszinti.
Poni∏, Øiamaj.
Poni∏a¢, ponizy¢, nuØiaminti, pa-

Øiaminti.
PoniØajåcy, paØiaminùs.
PoniØanie, poniØenie, paØiamini-

mas, nu∏iaminimas.
Poni∏ej, Øiamesnej, ob. niØej.
PoniØony, paØiamintas, nu∏ia-

mintas.
PoniØu, Øiamiaus701.
Poni∏y¢, ob. poniØa¢.
Pono, ob. podobno.
Ponocnik, nakwisza.
Ponocny, naktinis.
Ponosi¢, pritirti, nuk´tieti.
Ponotowa¢, irantyti.
Ponow, atnaujinimas. ponowa.

ponowek.
Ponowi¢, atnaujinti.
Ponowienie, atnaujinimas. ⁄⁄
[II 494] Ponowny, panaujinamas.
Pons,
Ponso
Ponsowy.
Ponton
Pontonowy,
Pontyfika¬,
Pontyfikalnie,
Pontifikalny702,
Ponudzi¢,
Ponuka¢, noscioti.

Ponumerowa¢703, sùmumerawo-
ti704.

Ponumerowanie, sùnumerawoji-
mas705.

Ponuro,
Ponuroµ¢
Ponurowatoµ¢,
Ponurowaty,
Ponury, ob. pos´pny,
Ponurza¢, pomurzanie, ponurz-

enie, panerti, panierimas, po-
nurzy¢ si´706, jisimerkti.

Ponur∏y¢, ob. ponur∏a¢.
Ponurzyciel, parnerdintojas.
Poobala¢, iszgrauti, iszgriaudi-

nieti.
Poobciera¢, nuszt√styti707.

687  Turb∆t nor∂ta paraßyti strzelb´.
688  Prad. raßyti sz, bet ißtaisyta.
689  Û. taisytas.
690  Prad. raßyti g√, bet ißtaisyta.
691  Û. praward√ti prir. v∂liau.
692  Û. poncza prir. v∂liau.
693  Û. galas taisytas.
694  S. Ropel. Poˆczosznictwo.
695  Virß pirmosios e nubrauktas diakri-

tikas (buvo é).
696  Virß e nubrauktas  diakritikas  (bu-

vo é). Tais. iß Øekinykas.
697  Tais. iß punszinis.
698  Prad. raßyti ny, bet ißtaisyta.
699  Visas ßis straipsnis ^trp.
700  Û. taisytas.
701  Û. taisytas.
702  Tais. iß Pontifialny. S. Ropel. Ponty-

fikalny.
703  Prad. raßyti Ponur, bet ißtaisyta.
704  Turb∆t nor∂ta paraßyti sùnumerawoti.
705  Ètrp. nu.
706  Û-iai panierimas, ponurzy¢ si´ taisyti.
707  Turb∆t nor∂ta paraßyti nusz¬√styti.
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Poobciosywa¢, aptaszyti, apta-
szinieti.

Poobiedni, popietinis, papietinis.
Poobiedzie, popietû.
Poob¬óczy¢, apdaryti. ⁄⁄
[II 495] Poob¬upowa¢, poob¬upy-

wa¢, nubrazd√ti.
Poobmiata¢
Poobraca¢, apsukti.
Poobrywa¢, ap¬auØyti, apskabyti.
Poobst´powa¢, apstoti
Poobudza¢708, suØadinti.
Poobwiesza¢, nukabinieti709. ap-

kabinieti. iszkarstyti.
Poobwinia¢, apkaltinti.
Poobwodzi¢, apwadzioti
Poodbywa¢, atlikti, nub´kti.
Poodchodzi¢, iszwajkscioti
Poodala¢710, attolinti.
Pooddawa¢, atidawinieti.
Pooddziera¢, atplieszyti
Poodejmowa¢, atimloti.
Poodgniata¢
Poodk¬ada¢, atidieloti
Poodmawia¢, atkalbieti.
Poodmienia¢, atkajtaloti.
Poodmra∏a¢, atszaldinieti, at-

szalti.
Poodpada¢, atkristi, atkritinieti.
Poodp´dza¢, atgajnioti, atwari-

nieti. pawarinieti.
Poodpina¢711, atsakstysti712.
Poodsadza¢, atsodinti.
Poodsådza¢, pasmerkti.
Poodst´powa¢, atsitraukti.
Poodsuwa¢, atstumdinieti. ⁄⁄
[II 496] Poodzyskiwa¢, atgauti,
Poomdlewa¢713, iszalpti.

Poopada¢, atkritinieti, nusekti,
nubirti.

Poora¢, paarti.
Poorany, paartas.
Poosadza¢, apsodinti, naujukinti.
Poósme, aszma.
Poosmyka¢, nuskabyti.
Poostrzy¢, paga¬√sti.
Pootwarza¢, adarinieti, pootwie-

ra¢.
PooØywia¢, atgajwinti.
Pop, popas.
Popåcha¢ si´,
Popaczy¢ si´, issigunk¬oti, parsi-

mieczioti, parsimesti.
Popad, ajkstis.
Popada¢, pakristi. Popadali od

je714 miecza, pakrito nu jo ka-
¬awijaus715.

Popada¢ si´, sùplejszieti, sùspro-
ginieti, ob. pada¢ si´.

Popadanie, sùplejsziejimas, sù-
sproginiejimas.

Popadliny, plyszes,
Popadya, popiene.
PopådØca, ob. pop´dØca,
Popakowa¢, sùkrauti, sùkimszti,

sùkomszioti.
Popali¢, sùdeginti.
Popami´ta¢, minieti, atsiminti.
Popar.
Poparcie, paramtis716, råmtis, ra-

mentas, pariemimas, ob. po-
pieranie. ⁄⁄

[II 497] Poparowy,
Poparszywie¢, nuniØti, nususti.
Poparzelizny, nutwilkimas
Poparzy¢, nutwilkti.

Popas,
Popasa¢,
Popaµ¢, ob. popasa¢.
Popasny, ligj√stinis.
Popatrywa¢, popatrzy¢, wejzieti,

∏walgyties. paØiurieti.
Popchnå¢, ob. popycha¢.
Popchnienie, ob. popychanie.
Pop´d,
Pop´dliwie,
Pop´dliwoµ¢,
Pop´dliwy,
Pop´dza¢, pop´dzi¢, pawaryti,

pawarinieti.
Popek, ob. gil.
Pop´ka¢, pop´ka¢ si´, sùspro-

ginieti.
Pope¬nia¢717, pope¬ni¢, zbrodniå,

niecnot´, grzech, nusidieti.
Pope¬nienie, nusidiejimas.
Pope¬za¢, ropoti, szlauØti.
Pope¬znåc,
Pop´ta¢, sùgrutieti
Popi, popinis.
Popiastowa¢, auklieti.
Popi¢, popija¢, sùgérti, sùgieri-

nieti. ⁄⁄
[II 498] Popi¢ si´, nusigérti.
Popie¢, pakepinti, apkepinti.
Popiecz´towa¢, uØØymieti, uØpe-

cziotyti.
Popielarz, pelinykas718.
2 Popielaty, pi¬kas.
1 Popielato, pi¬kaj.
Popielcowy, pelenû-diena.
Popiele¢, pelenine, pelenu-diena.
Popieli¢719, i pelenus pawersti720.

Popielgrzymowa¢, guØ√ti, pagu-
Ø√ti721.

Popieli¢ si´722, i pelenus pawirsti.
Popieli¢ od ple¢, nurawieti.
Popielica.
Popielicowy, popieliczy,
Popielisty, pelin√tas.
Popielna, peliniczia.
Popielnik, popielarz, pelinas.
Popieprzy¢, papipirinti723, pipirû

idieti.
Popieracz pariemiejas
Popieranie, poparcie, pariemi-

mas.
Popiersie,
Popierzcha¢724,
Popierzy¢, p¬unksnomis apØelti.

apsip¬unksnoti.
Popieµci¢, erzinti, paerØinti.

708  Antroji o ^trp.
709  Prad. raßyti nukapie, bet ißtaisyta.
710  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
711  Prad. raßyti Poodpis, bet ißtaisyta.
712  Turb∆t nor∂ta paraßyti atsakstyti.
713  Antroji o ^trp.
714  S. Ropel. jego.
715  Pirmoji a ^trp.
716  Prad. raßyti parie, bet ißtaisyta.
717  Prad. raßyti Popelnic, bet ißtaisyta.
718  Prad. raßyti pelini, bet ißtaisyta.
719  S. Ropel. Popiele¢.
720  Tais. iß pawirsti.
721   Virß pirmosiosios u nubrauktas dia-

kritikas (buvo √).
722  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Po-

pieli¢ si´ çia pateikta prie vokabulos
Popieli¢.

723  Antrosios pi ^trp.
724  Prad. raßyti Popierza, bet ißtaisyta.
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Popi´trzy¢,
Popija¢, gierinieti.
Popijanie, gieriniejimas,
Popilnowa¢, padaboti.
Popilny, ob. pilny.
Popi¬owa¢, supjaustyti, ⁄⁄
[II 499] Popio¬ek, pelinelis,
Popio¬owy, pelininis.
Popis, suraszymas.
Popisa¢, paraszyti, popisywa¢

si´,
Popisanie, sùraszymas, popisa-

nie si´,
Popisowy, suraszytinis.
Popisywa¢, sùraszinieti. ob. spi-

sywa¢.
Popisywanie, surasziniejimas ob.

popis, popisanie725. popisywa-
nie si´,

Pop¬aca¢,
Pop¬acenie726, iszmokieti727.
Pop¬aci¢, iszmokieti.
Poplådrowa¢, iszrabawoti.
Pop¬aka¢, pawerkti, paraudoti,

pawajtoti, paaszaroti.
Poplami¢, sùpietm√ti, sùtepti.
Poplåsa¢, patoncewoti, parat√ti.
Pop¬at,
Poplåta¢, sùpajnioti.
Pop¬ata¢, sùskaldyti i szmotus.
Pop¬aw, sriautas.
Pop¬awi¢ si´, lejsties ant juros.
Poplecznik,
Popleni¢, paimti i newal´.
Popleµ¢, supinti.
Pop¬och, nug√stis
Pop¬odzi¢, paperieti.
Pop¬óka¢, isska¬urti728.

Pop¬oszy¢, pabajdyti. ⁄⁄
[II 500] Poplota,
Poplugawi¢, sumajtoti.
Poplu¢729, paspjauti ob. oplu¢,

popluwa¢, apspjaudyti.
Popluska¢, aptaszkinti.
PopluØne, Øåbines, arba arklines

(mokésnis)
Poplynå¢, ejti par jurå.
Popodpija¢730, uØkariauti, pa-

muszti kam paakius.
Popodk¬ada¢ padieloti.
Popodlewa¢, pa¬ajstyti.
Popodnosi¢, paki¬noti.
Popoi¢, nugirdyti.
Popopodnie731, po pùsdieni. po

po¬udniu.
Popo¬udniowy, popusdieninis.
Popona, ob. opona.
Popor, ramtis, ramentas.
Popoµci¢, pagawieti.
Popowa, popiene. ob. popadya.
Popowiada¢, papasakoti.
Popowic, popowicz, popajtis.
Popowski, popinis.
Popoznawa¢, paØinti
Popra¢, iszskalbti, iszwelieti.
Popracowa¢, pasiszilties.
Popråg, popr´g, ba¬no-j√sta.
Poprasowa¢, suprosawoti.
Poprawa, patajsymas.
Poprawca, patajsitojas. ob. po-

prawiacz
Poprawdzie, tieså sakant. ⁄⁄
[II 501]732 Poprawia¢, patajsyti.
Poprawiacz, ob. poprawiciel.
Poprawka, patajsimas.
Poprawnie,

Poprawnoµ¢,
Poprawny, patajsomas.
Popra∏y¢, paspirgyti.
Popr´cina, wiezdas. ob. pr´t.
Popr´g, ob. popråg.
Popr´gowy, ba¬noj√stinis
Popró¢, sùardyti.
Popróchnie¢, sùtreszti
Poprosi¢, uØkwiesti.
Poprostu, paprastaj, papraµciej.
Poprószy¢, apdulkinti. ob. pró-

szy¢.
Popróty, iszardytas.
Poprowadzenie, nuwedimas
Poprowadzi¢, nuwesti.
Popró∏nicy, ob. próØno, darem-

no.
Popró∏nowa¢, patajkauti.
Popró∏ny, ob. pró∏ny, daremny.

marny,
Popryszcze¢733 si´, apsipuszk√ti.
Poprzåµ¢, pawerpti.
Poprzåta¢, poprzåtnåc, ob. po-

sprzåta¢, sprzåta¢.
Poprzåtacz,
Poprzåtanie,
Poprzebiera¢, iszrinkti, isskirti.
Poprze¢, ob. popiera¢. ⁄⁄
[II 502] Poprzeciåga¢, ob. prze-

ciåga¢.
Poprzeciera¢, partrynulti.
Poprzecina¢, parkapoti.
Poprz´cka, poprz´czka, ob. prz´c-

ka734

Poprzecz, poprzek735, ob.736 po-
przecze, skérsaj.

Poprzeczka,
Poprzeczna

Poprzecznica, skérskéle.
Poprzecznie, skérsaj.
Poprzecznik,
Poprzecznoµ¢, skersumas.
Poprzeczny, skérsùs.
Poprzedni,
Poprzednica, ob. przednica.
Poprzednictwo,
Poprzedniczka,
Poprzedniczo, ob. poprzednio.
Poprzednik,
Poprzednio,
Poprzedza¢,
Poprzedzajåcy,
Poprzedzenie,
Poprzedziciel,
Poprzedzicielka
Poprzegryza737, prakramtyti.
Poprzek, ob.738 poprzecz.
Poprzeka.
Poprzek¬ada¢. parkraudinieti.
Poprzekrawa¢, parpjaustyti. ⁄⁄

725  Tais. iß popisywanie.
726  Tais. iß Pop¬acanie.
727  Turb∆t nor∂ta paraßyti iszmokiejimas.
728  Prad. raßyti isskarul, bet ißtaisyta.
729  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
730  S. Ropel. Popodbija¢.
731  S. Ropel. Popo¬udnie.
732  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 22 — tai lanko numeris.

733  Tais. iß Popriszcze¢.
734  Û. taisytas.
735  Û. taisytas.
736  Santr. ob. taisyta.
737  S. Ropel. Poprzegryza¢.
738  Ètrp. ob.
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[II 503] Poprzenosi¢, parneszioti.
Poprzesta¢, lauties, laudinieties.
‹Popró∏nicy739, ob. próØno, da-

remnie.›
‹PopróØnowa¢, patingieti, papa-

tajkauti. ob. pró∏nowa¢.›
‹Popryszcze¢ si´, apsigébenieti.›
‹Poprzåµ¢, pawerpti, pawerp-

terieti. ›
‹Poprzåta¢, poprzåtnå¢, ob. po-

sprzåta¢, sprzåtnå¢.›
‹Po‹s›przåtacz, nuwokiejas.›
‹Poprzåtanie, nuwokimas.›
‹Poprzebiera¢, parrankioti, par-

¬asyti.›
‹Poprze¢, ob. popiera¢,›
‹Poprzeciåga¢, partraukti.›
‹Poprzeciera¢, nubraukinieti.›
‹Poprzecina¢, parkapoti.›
‹Poprz´cka, poprz´czka, ob. prz´-

cka.›
‹Poprzecz, poprzek.›
Poprzestanie, lowimos. ob. prze-

stanie, przestanek.
Poprzestawa¢, ob. poprzesta¢.
Poprzestraja¢, pargaszyti.
PoprzewiåØywa¢, parrajszioti.
Poprzewraca¢, parwartaloti, per-

wartaloti.
Poprzyca,
Poprzychodzi¢, atejdinieti.
Poprzygotowa¢, pasitijkti, pasi-

r´gti740, pasiriedyti.
Poprzyjazni¢ si´, pasibendrauti.
PoprzyjeØd∏a¢, sùwaØi√ti. ⁄⁄
[II 504] Poprzyjmowa¢, priimdi-

nieti.
Poprzykrywa¢, apdåkstyti.

Poprzyprawia¢741, pridirbti.
Poprzysi´ga¢, sùsisijkti.
Poprzysi´gacz, sùsisijkiejas.
Poprzysi´ganie, poprzysi´∏enie,

sùsisijkimas, såsijka.
Poprzysi´g¬y742, sùsisijkis.
Poprzysi´Øenie. ob. poprzysi´-

ganie.
Poprzysuwa¢, pristumdinieti.
Poprzysycha¢, pridziuti, ob.

przysycha¢,
Poprzyw¬aszcza¢, pasawinti,
Popsnå¢ si´, apsibristi, ob. pot-

knåc si´, pozliznå¢ si´.
Popsowa¢, popsu¢, pagadinti.
Popstrzy¢, ob. pstrzy¢, pamar-

ginti.
Popsucie, pagadinimas. ob. ze-

psucie.
Popsuty, pagadintas.
Popudrowa¢, iszpuderieti.
Popuka¢, padauØyti, pak¬abinti,

ob. puka¢.
Popularnie,
Popularnoµ¢,
Popularny,
Popularyzowa¢, spopularyzo-

wa¢, ob. upowszednia¢.
Popusci¢, ob. popuszcza¢,
Popustorzy¢, nuterioti.
Popuszcza¢, palejsti.
Popuszczanie, palejdimas. po-

puszczenie. ⁄⁄
[II 505] Popycha¢, popchnå¢, pa-

stumti.
Popychacz, pastumiejas743.
Popychad¬o,

Popychanie, popchnienie, pa-
stumdymas.

Popyska¢, ob. pyska¢.
Popyskla¢ ob. pyskla¢.
Popyskowa¢, ob. policzkowa¢.
Popyszczka¢ si´, sùsisnap√ti.
Popyt,
Popyta¢ si´, pasik¬austi.
Por,
Por,
Pora, ¬ajkas.
Poråb, iszkirtimas. kirtimas.
Poråba¢, pakirsti.
Porabowa¢,
Porachowa¢, ob. rachowa¢,
Porachowa¢ si´, ob. rachowa¢

si´,
Porachowanie,
Porachunek., ob. obrachunek, ra-

chunek,
Porada, patarimas.
Paradli¢744, iszwagoti, ob. radli¢.
Poradlne, Øåbines, (mokesnis)
Poradnica, patarieja. ob. dorad-

czyni.
Paradniczy745, patariejas.
Poradnie, pataremaj.
Poradnik, patartojas. ob. do-

radzca. ⁄⁄
[II 506] Paradnoµ¢746, patarumas
Poradny, patarås.
Poradowa¢ si´, pasilinksminti,

ob. radowa¢ si´.
Poradowanie, palinksminimas.
Poradzi¢, patarti, ob. radzi¢.
Poradzca747, patartojas. ob. po-

radnik.

Poranek, rytmetis. porankiem,
rytmetiù, rytmecziù.

Porania¢, ob. poroni¢. issimes-
ti748.

Porani¢, paØejsti, paopinti749. ob.
rani¢.

Paraniony750,
Porankowy, rytmetinis. ob. po-

ranny.
2 Poranu, nu ryta, ob. zrana. od

rana, rano.
1 Poranny, rytinis
Porasta¢751, uØØelti.
Poratowa¢, pagelbieti, ob. rato-

wa¢.
Poratowanie, pagelbiejimas.
Poratownik, pagélbietojas.
Poratunek, paga¬ba. ob. ratunek.
Poraz, ob. porazka, pogrom.
Pora∏a¢, porazi¢,

739  Turb∆t nuo çia S. Dauk. per klaidå
buvo pamet´s reikalingå S. Ropel. Ωodyno
vietå (p. 1696), jam buvo netyçia atsiver-
t´s atgal vienas lapas ir S. Dauk. v∂l buvo
∂m´s raßyti iß S. Ropel. p. 1694 nuo Ω-io
PopróØnicy. Taçiau paraß´s 14 vokabul¨
apsiΩi∆r∂jo ir jas ißbrauk∂.

740  Tais. iß pasir´kti.
741  Û. pradΩia taisyta.
742  Paskutinioji y tais. iß i.
743  Ètrp. prießd. pa-.
744  S. Ropel. Poradli¢.
745  S. Ropel. Poradniczy.
746  S. Ropel. Poradnosc (diakritik¨ n∂ra).
747  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
748  Prieß issimesti ißskusti du Ω-iai.
749  R. a taisyta iß o.
750  S. Ropel. Poraniony.
751  Tais. iß Parasta¢.
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PoraØenie,
Pora∏ka,
PoraØony,
Porcelana,752 pl. porcellany.
Porcelanowy,
Porcya, klùpùris.
Pordzewie¢, aprudieti. ob. rdze-

wie¢.
Por´ba, ob. poråb.
Por´bnicze, kirtines (mokésnis

uØ kirtimå) ⁄⁄
[II 507] Por´bniczy,
Por´bnik,
Por´cz, pl. por´cze, atkaltis, tu-

riekle753, pl. atkatej754, atkalczej,
tùriekles.

Por´cznie, paga¬ linkiejimo.
Por´cznik,
Por´czny, tùrieklinis.
Por´ka,
Por´kawiczne,
Porny,
Poróbca, ob. porubca.
Porobi¢, pagrumti., padirbti.
Poróbka, ob. wåtek.
Poróbnik, poróbski, poróbstwo,

ob. Porubnik, porubski, porub-
stwo.

Poroczek,755 pl. poroczki, ob. rok
Poród, porodzenie, paperiejimas,

pagimdymas.
Porodny, ob. rodzajny.
Porodzenie, ob. poród.
Porodzi¢, pagimdyti, paperieti.
Porodziciel, pagimdytojas, pape-

rietojas, padarytojas.
Porodzicielka, pagimdytoja, pa-

perietoja, ob. rodzicielka.

Porogacie¢, ragus jigau756

Poroh. ob. porohi.
Poroˆcz´
Poroˆczy,
Poroniåtko, ob. poroncz´,
Poroni¢, porania¢,
Poronienie, ⁄⁄
[II 508] Poronie¢757,
Poroniony.
Poronny.
Poroµ¢, porasta¢, paugti.
Porosi¢, ob. rosi¢,
Porosl, poroslina, ob. zarosle.
Poros¬y, paØielis. ob. zaros¬y.
Porosnå¢, ob. porasta¢, poroµ¢.
Porost, ob. narost.
Porostnica.
Porostowy,
Porosza,
Porówna¢, ob. porównywa¢.
Porównacz, sùtajkintojas.
Porównanie, ob. porownywanie.
Porownawczo,
Porownawczy,
Porownywa¢, porowna¢.
Porownywanie, porownanie,
Porozbiega¢ si´,
Porozchodzi¢ si´, iszwajkscioti.
Porozdawa¢, iszdalyti. iszdawi-

nieti.
Porozdziela¢, iszskajdyti.
Porozdziera¢, sùplieszyti.
Poro∏e, ragaj.
Porozgradza¢, isztwerdinieti.
Porozjezdza¢, iszwaØinieti we∏i-

mù, iszjodyti, iszjodinieti rajti.
Porozkopywa¢758, iszkasinieti.

Porozmawia¢, pakalbieti.
Porozmiata¢, ob. rozmiata¢, i∏-

sz¬awinieti759, iØb¬aszkyti. ⁄⁄
[II 509] PoróØn, poró∏nie.
Poró∏ni¢,
PoróØnie, ob. poró∏ˆ.
Poró∏niemaga¢ si´, neisigalieti.
Poró∏nienie,
Poró∏owa¢, ob. róØowa¢.
Porozpara¢, iszardyti.
Porozpoczyna¢, prasidieloti.
PoropoØycza¢760,
Porozprowadza¢, iszwadioti, isz-

wadzioti.
Porozpostrzenia¢, iszp¬atinti, isz-

pliesti, prap¬atinti.
Porozpycha¢, isstumdyti761, isz-

grusti.
Porozro∏nia¢
Porozrzuca¢, iszmieczioti, iØ-

swajdyti, iszdrapstyti.
Porozsadza¢, iszdajkstyti.
Porozstawia¢, iØstatinieti.
Porozsypywa¢, iszbarstyti.
Porozszapywa¢, sùplieszyti, sù-

puroti.
Porozumie¢, ob. porozumiewa¢

si´.
Porozumienie,
Porozumiewa¢, porozumie¢,
Porozumiewanie,
Porozumnie,
Porozumnoµ¢762,
Porozumny,
Porozwiåzywa¢, iszrajszioti, isz-

mazgioti.
Porozwija¢ si´, issprokti, issklejs-

ti,. Drzewa, kwiaty porozwi-
jajå si´, medzej, pujkas sklej-
dzia, sprogstaj. ⁄⁄

[II 510] Porozwozi¢, iszwaØioti,
PoroØysty
Port, itaka
Porta, Porta Ottomaˆska763, Wal-

stybe Turkû.
Portasy, ob. portki.
Portatyl764, neszamasis a¬tore-

lùs765.
Portki, kélnes.
Porto, porto, mokésnis u∏ gro-

metå pacztaj.
Portowe,
Portowy766,
Portowy,
Portrecik,

752  Toliau  palikta vietos maΩdaug vie-
nam ΩodΩiui.

753  R. t taisyta.
754  Turb∆t nor∂ta paraßyti atkaltej.
755  Toliau  palikta vietos maΩdaug vie-

nam ΩodΩiui.
756  Buvo paraßyta jigawo, bet Ω-io galas

nuvalytas, t. y. nubrauktas, taçiau nieko
kita nepriraßyta.

757  S. Ropel. Poronieniec.
758  Û. taisytas.
759  Û. pradΩia taisyta.
760   Tais. iß PoropoØyczy¢. S. Ropel. Poroz-

poØycza¢.
761  Prad. raßyti isstumdi, bet ißtaisyta.
762  Prad. raßyti porozo, bet ißtaisyta.
763  Pirmoji t ^trp.
764  Tais. iß Portatel.
765   Prad. raßyti a¬torer, bet ißtaisyta ^ a¬-

torelius, tada dar k. ißtaisyta.
766  S. Ropel. Portowny.
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Potret767, ob.768 wizerunek, obraz,
2 Potuga¬, Portugezùs, arba pi-

ningas auksinis.
1 Potretowy,
Portugalczyk, Portugezùs.
Portugalia769, Portugalija.
Portugalski, portugalinis.
Portuga¬y, kélnes.
Portulaka, ob. t¬ustosz.
Portyer, ob. od∏wierny, szwajcar,

ånginykas770.
Portyera, ob. zas¬ona.
Portyerka, ånginyké.
Portyk, priångis.
Porubca, kékszinykas.
Porubnik, ob. porubca.771

Porubie772, kalinys.
Porubstwo, kékszysta.
Poruch, pakusziejimas, ob. ruch,

ruszenie, poruszenie. ⁄⁄
[II 511] Porucza¢, poruczy¢.
Poruczanie, poruczenie,
Poruczenie773, lijpimas, liepimas,

ob. zlecenie, rozkaz.
Poruczenstwo,
Poruczniczek,
Poruczniczy.
Porucznik,
Porucznikowstwo774,
Porucznikowa¢.
Porucznikowski,
Porucznikowstwo, ob. poruczni-

kostwo.
Porucznis,
Poruczy¢, ob. porucza¢.
Poruczyciel,
Porumieni¢, nuraudinti.
Porunå¢, sùgriuti, ob. runå¢.

Porusza¢, poruszy¢, pajudinti,
pajudieti.

Poruszajåcy, judinùs775.
Poruszenie, poruszanie. judie-

jimas776.
Poruszliwy, ob. ruchliwy.
Poruszony, pajudintas, ob. nie-

poruszony,
Poruszy¢777, ob. porusza¢.
Poruszyciel, pajudintojas.
Porwa¢, sùtraukyti, pagrobti, pa-

gauti778. ob. rwa¢. porwa¢ si´,
szokties.

Porwan, ob. zerwan.
Porwanie, sutraukymas. paga-

wimas, pagrobimas.
Porwaniec, pagautojas. ob. po-

rywca.
Porwanka, pagauta. ⁄⁄
[II 512] Pory, pl. od por, pora
Pory¢, iszknisti ob. ry¢.
Porycze¢, kriokti779, pabaubti,

riekti.
Poryk, kroksmas, baubimas, ob.

ryk.
Poryka¢, baubinti, kriokinti.
Porykanie, krokimas, baubimas.
Porysowa¢, sùplejszieti, jisiØijbti.
Porysowany, suplejsziej´s, jisiØij-

bis.
Porywa¢, grobstyti, pagaudyti.
PorywacØ, pagautojas. pagrob-

tojas.
Porywajåcy, pagaunås. pagrobås.
Porywanie, porwanie, pagawi-

mas, pagrobimas. ob. por-
wanie.

Porywca780, pagawiejas, pagro-
biejas.

Porywczo, stajgù.
Porywczoµ¢, stajgumas.
Porywczy, stajgùs.
Porywka, ob. utarczka, zatarg,

za¬ebek.
Pory∏a¢, Øwingauti.
PoryØanie, Øwingawimas.
Porzåd, na porzåd, pakarcziuj.

ob. kolejno.
Porzådeczek,
Porzådek,
Porzådkowy,
Porzådnicki,
Porzådnie,
Porzådnoµ¢,
Porzådny, ⁄⁄
[II 513] Porzådza¢, porzådzi¢.
Porze, ardo, od pró¢. ardyti.
Porze¢, sùzwingti.
Porzeczanin, paupienas, pl. po-

rzeczanie, pl. paupienaj.
Porzecze, paupys.
Porzeczka, aszoklis. pl. porzecz-

ki, aszoklej.
Porzeczkowy, aszoklinis.
Porzeczny, paupinis.
Porzeka¢, ob. wyrzeka¢.
Porzenie, ∏wingimas, Øwingau-

jimas.
Porzeza¢, ob. rzeza¢, papjauti.
Porzå¢781, sùpjaustyti. ob. rznå¢.-

porznåc si´ pasipjauti. prze-
rzyna¢ si´.

Porzuca¢, porzuci¢, pamesti, pa-
mieczioti.

Porzucenie, pametimas, pamie-
cziojimas.

Porzuci¢, ob. porzuca¢.
Porzut, issimetimas.
Porzutek, ob. podrzutek.
Porzutka, ob. podrzutka.
Porzyga¢ si´. i∏siØiaugcioti782, sù-

wemti.
Posad.
Posada, pamatas.
Posådek, itarte. ob. posådzenie.
Posådliwy, ob. posådzajåcy.
Posadni¢, ob. poodsednia¢, od-

sedni¢.
Posadza¢, pasodinti.
Posådza¢, posådzi¢, itarloti, ap-

tar¬oti.
Posådzajåcy, itarlois. itarås,, ap-

tarås, ob. podejrzliwy. ⁄⁄

767  Íi bei dvi tolesn∂s vokabulos S. Ro-
pel. prasideda Port-, o ne Pot-.

768  Prad. raßyti w, bet ißtaisyta.
769  Prad. raßyti Portugaly, bet ißtaisyta.
770  Prad. raßyti u, bet ißtaisyta.
771  Visas ßis straipsnis ^trp.
772  S. Ropel. vokabula Porubie yra prieß

Porubnik.
773  Prad. raßyti Porus, bet ißtaisyta.
774  S. Ropel. Porucznikostwo.
775  Tais. iß judinås.
776  Iß tikr¨j¨ paraßyta judiejimas. poru-

szanie, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti
skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.

777  Tais. iß Porusza¢.
778  Û-iai pagrobti, pagauti ^trp.
779  Tais. iß pariekti.
780  Tais. iß Parywca.
781  S. Ropel. Porznå¢.
782  Prad. raßyti is, bet ißtaisyta.
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[II 514] Posådzanie, posådzenie,
itarimas, itar¬ojimas.

Posådzany, posådzony, itartas,
itar¬otas, aptartas, aptar¬otas.

Posådzenie, itarimas, aptarimas.
Posadzi¢, pasodinti, patupyti.
Posådzi¢, ob. posådza¢.
Posadzkowy, grindinis.
Posag, krajtis, pasoga.
Posåg, stabas.
Posagowy, krajtinis, pasoginis.
Posågowy, stabinis783.
Pasarka¢784,
PosaØek, grajtelis.
Poså∏ek, stabelis.
Poså∏nik, ob. snycerz.
Posa∏ny, krajtingas. ob. posago-

wy.
Posa∏y¢
Poschnå¢, padziuti.
Poschodzi¢, nuØ´gti ∏iamin.
Posciåga¢785, sùtraukti786.
Poscia¬ka, patalynele,
Poµci¢, gawieti.
Posciciel, ob. postnik.
Poµcieba¢787, pawerti per¬us, ob.

nawleka¢.
Posciel, patalyne.
Posciela¢, ob. s¬a¢.
Posciele, fut788. od pos¬a¢, pak¬oti.
Poµcielny, patalinis.
Poscienie, pasienis. ⁄⁄
[II 515] Posciera¢, nusz¬√styti.
Poscie∏, takas, ob. scie∏ka.
Poµcig, ob. pogon. nokiejas.
Poµciga¢, nokti.
Poµcignå¢, panokti.
Poµcignienie, panokimas.

Poscina¢, pakirsti. pakirtinieti.
Pose¬, siuntinys.
Pose¬a¢, posy¬a¢, si∆sti.
Pose¬anie, posy¬anie, pasiunti-

mas, siuntimas.
Poselek, pasiuntinis, siuntinelis.
Pose¬ka, pasiuntine.
Pose¬ka, posy¬ka, siuntimas, siu-

sina.
Poselski, siutininis789.
Poselstwo,
Poselszczyzna,
Pos´p,, suniurimas, ob. po-

chmurnoµ¢.
Pos´pia¢, pos´pi¢, suniurti. sù-

niurinti
Pos´pie¢, suniurti.
Pos´pienie790, sùniurimas.
Posepnie, suniurusej.
Pos´pnik, niuris.
Pos´pnoµ¢, niurumas.
Pos´pny, suniuris.
Poserzy¢,
Posesor, ob. posiadacz.
Posesorka, posiadaczka, ob, dzie-

rzawczyni.
Posessorski791, n√minykinis. ⁄⁄
[II 516] Posesorstwo,
Posesya, ob. posiadanie, dzie-

rzenie.
Posesyonat.
Posie¢792, posiewa¢, pasieti.
Posiada¢,
Posiadacz,
Posiadanie,
Posiadlca,
Posiad¬o,
Posiad¬oµ¢,

Posiåga¢, posiågnå¢, ob. posi´ga¢
Posianie, pasiejimas.
Posiarczy¢,
Posiany793, pasietas.
Posiåµ¢, posiada¢,
Posie¢, posieka¢., sùkapoti794.
Posiecz,
Posiedli¢ si´ ob. osiedli¢ si´.
Posiedzenie,
Posiedziciel
Posiedzie¢, pasiedieti.
Posiedziony,
Posi´ga¢,
Posi´ka,
Posieka¢, ob. posieµ¢.
Posielny, ob. sielny.
Posieµ¢, ob.795 posiåµ¢, posiada¢.
Posiestrzy¢, ⁄⁄
[II 517] Posiew, pasiejimas, ob.

zasiew.
Posiewa¢, pasieti, ob. zasiewa¢.
Posiewka, ob. siewka.
Posiewny, siejemas.
Posika¢, pamy∏ti, posika¢796 si´,

sùsimyØti, apsimyØti.
Posila¢, posili¢, pastiprinti, stip-

r√ti.
Posilajåcy, stiprinùs, ob. posilny,

poØywny,
Posilanie, posilenie, stiprawimas,

stiprinimas, pastiprinimas.
Posi¬eczny, ob. posi¬kowy.
Posi¬ek, walgis.
Posilenie, posilenie, pastiprini-

mas, pasistiprinimas.
Posili¢, posili¢ si´, pastiprinti,

pasistiprinti.
Posi¬kowa¢, talkinieti.

Posi¬kowanie, talkiniejimas.
Posi¬kownica, talkinyké.
Posi¬kownik, ob. posi¬kujåcy.
Posi¬kowy, talkinis.
Posi¬kujåcy, talkinykas.
Posilnoµ¢, drutumas
Posilny, drutas.
Posinia¬oµ¢, mielyne.
Posinia¬y, pamielinawis.
Posini¢797, pamielininti.
Posinie¢, pamielin√ti.
Posinienie, pamielinawimas.
Posiad¬a¢798, paba¬noti.
Posiodmny, sekma, sekmasis.
Posiwie¢, praØilti. ⁄⁄
[II 518] Poskakiwa¢, ob. podska-

kiwa¢.
Poskarzenie, pasiskundimas, ob.

skarga.
Poskarzy¢ si´, pasiskusti799, apsi-

skusti. ob. skarzy¢ si´.

783  Prad. raßyti pa, bet ißtaisyta.
784  S. Ropel. Posarka¢.
785  R. i taisyta.
786  Û. taisytas.
787  Û. taisytas.
788  Ètrp. fut.
789  Turb∆t nor∂ta paraßyti siuntininis.
790  Prad. raßyti Pos´pi¢(?), bet ißtaisyta.
791  S. Ropel. Posesorski.
792  S. Ropel. Posia¢.
793  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
794  Û. sùkapoti prir. v∂liau.
795  Ètrp. ob.
796  Prad. raßyti pok(?), bet ißtaisyta.
797  Prad. raßyti Posinie, bet ißtaisyta.
798  S. Ropel. Posiod¬a¢.
799  Treçioji s ^trp.
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Posk¬ada¢, sùdie¬oti, sùkrawoti.
Posk¬adaniej, sùdietinaj, sùkrau-

tinaj.
Posklani¢, poskleni¢, pastiklinti,

pastik¬√ti.
Posklepi¢800

Poskoczny, paszåkùs.
Poskoczy¢, priszokti801. paszokti.
Poskok, szuksnis.
Poskomli¢, paskalyti.
Poskorupie¢, apsip¬utoti.
Poskromia¢802, sùdrausti803, nu-

drausti, nuramdyti.
Poskroba¢, pakasyti, poskroba¢

si´, pasikasyti, kajszti.804

Poskrzegotac, poskrzekota¢, pa-
girØdieti.

Poskrzypiec,
Poskuba¢, nupeszti.
Poskwiercza¢, poskwiercze¢, pa-

cirpti.
Pos¬abic, pasilbninti805, poslabie¢,

pasilpti.
Pos¬a¢, pose¬a¢, poscie¬a¢, pak¬o-

ti. pata¬å806.
Poslachci¢, ob. uszlachcac807

Poslad808, poslady posledz,
paskuj, paskésnej.

Poslad, pasiautas, koriomis lesen
gajdius, wisztas.

Posladek, pasturgalis, √dega,
paka¬a, uØpakalis.

Posladkowy, pasturgatinis809.
Posladowa¢, poszlakowa¢, ipie-

den ejti, nusekti.
Poslak, poslaka, poszlak, poszla-

ka, szluØas, piedas.
Pos¬anczy, pasiuntininis.

Pos¬anek, ob. pos¬aniec. ⁄⁄
[II 519] Pos¬anica, ob. pos¬anka.
Pos¬anie, ob. pose¬anie, pak¬oji-

mas, patajsimas gu¬tos.
Pos¬aniec, siuntinys, pasiuntinis,

ob. pos¬annik.
Pos¬anka, pasiuntine,. Jaskó¬ki

pos¬anki wiosny, blezdingas
pasiuntines pawasario, arba
prajowaj pawasario.

Pos¬annik, ob. pose¬.
Pos¬edni, pask√jis.
Poslednica, uØpakalis.
Posledz, posledziej, ob. poslad.
Posledzi¢, paskuj ejti.
Poslepi¢, apjakinti.
Poslini¢, pasejloti.
Posliznå¢ si´, szlukterieti810, pa-

slysti811.
Posliznienie, paszlukszterieji-

mas, paslydimas.
Poslnåc, apspitrsti812. ob. poslep-

nå¢, apjakti.
Pos¬odny, sa¬kanas. ob. s¬odka-

wy sa¬dokas.
Pos¬odzi¢, pasaldinti.
Pos¬onicznie813, pasauluj.
Pos¬oneczny, pasaulinis.
Pos¬owa, siuntene.
Pos¬owa¢, siuntinauti.
Pos¬owanie, siuntinawimas.
Pos¬owszczyzna, ob. poselsz-

czyzna.
Pos¬owy, siuntininis.
Poslubia¢, poslubi¢, apØadieti.

apsi∏adieti.
Poslubienie, apØadiejimas. apsi-

∏adiejimas.

Poslubiny, ob. slub. sådarybas,
ukwajzdej.

Poslubny, ⁄⁄
[II 520] Pos¬uch, iszk¬ausymas,

pak¬ausymas
Pos¬ucha¢, iszk¬ausyti. pak¬au-

syti.
Pos¬uchanie, iszk¬ausymas.
Pos¬uga, ka¬posina.
Pos¬ugacz, ka¬pas. ‹Giltiniu ka¬-

pa, smierci s¬u∏ebnica.›
Pos¬ugaczka, ka¬pa. Giltiniû ka¬-

pa814, smierci s¬uØebnica.
Pos¬ugiwa¢, pos¬uØy¢. ka¬poti815.
Pos¬ugiwanie, pos¬ugowanie, ka¬-

pojimas, ka¬poina816.
Pos¬uszeˆ, ob. pos¬uszny.
Pos¬uszeˆstwo, pak¬usnumas.
Pos¬usznie, pak¬usnej.
Pos¬usznik, pak¬usnykas.
Pos¬usznoµ¢, pak¬usnybe.
Pos¬uszny, pak¬usnùs.
Pos¬uznica, ob. pos¬ugaczka.
Pos¬u∏nik, ob. pos¬ugacz.
Pos¬u∏yc ob. pos¬ugiwa¢.
Pos¬ysze¢, pagirdieti.
Posmaga¢, nutwoti, nudybawoti.
Posmak, paskomiejimas.
Posmakowa¢, paskomieti. ob. po-

kosztowa¢.
Posmakowanie, poskomieji-

mas817, ob. kosztowanie.
Posmarowa¢, patepti. ob. smaro-

wa¢.
Posma∏y¢, paspirgyti.
Posmianie, posmiech, posmie-

chowisko, posmiewisko. iszj√-
kimas. apj√ka.

800  Tais. iß Posklebi¢.
801  Prad. raßyti pa, bet ißtaisyta.
802  S. Ropel. Poskramia¢.
803  Prir. prießd. sù-.
804  Visas ßis straipsnis ^trp.
805  Galb∆t nor∂ta paraßyti pasilpninti.
806  Û. pata¬å prir.
807  Tais. iß uszlachci¢.
808  Buvo paraßyta su ¬, bet ^striΩasis br∆-

kßnelis nubrauktas.
809  Turb∆t nor∂ta paraßyti pasturgalinis.
810  Galb∆t nor∂ta paraßyti szlukszterieti.
811  Tais. iß paslisti.
812  Buvo paraßyta apspistrsti, bet viduri-

nioji s ißbr.
813  S. Ropel. Pos¬onecznie.
814  Ètrp. ¬.
815  Iß tikr¨j¨ paraßyta ka¬poti. pos¬uØy¢,

bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti skai-
çiukais atitinkamai 2 ir 1.

816  Turb∆t nor∂ta paraßyti ka¬posina.
817  Turb∆t nor∂ta paraßyti paskomiejimas.
818  Prad. raßyti Posmiers, bet ißtaisyta.
819  Ètrp. s.
820  Abu lietuvißkieji Ω-iai taisyti, po j¨

dar vienas Ω. ißskustas.
821  S. Ropel. Naµmiewa¢.

Posmiat, ob. pomiot¬o.
Posmiecenie, posmieci¢, ob.

smiecenie, smieci¢.
Poµmiedza¬oµ¢, poµmiedzie¢, ob.

poµniedzia¬oµ¢, poµniedzie¢. ⁄⁄
[II 521] Posmiech, posmiecho-

wisko, ob. posmianie.
Posmiertny818, po smerti.
Posmierzy¢819, padrausti. nu-

drausti820.
Posmieszny,
Posmiewa¢, ob. nasniewa¢821 si´.
Posmiewacz, posmiewca.
Posmiewanie, ob. wysmiewanie.
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Posmiewisko, ob. posmianie.
Posmiewny822, ob. posmieszny.
Posmoli¢, pasmalyti.
Posmuka¢, posmukiwa¢823 usta-

mi,
Posmycz, posmyk.
Posmyczny,
Posmys¬824, przemys¬.
Posmyslny. ob. przemyslny,

zmyslny, ob. zmys¬owy.
Posnå¢, uØmigti.
Posniada¢, papusrytioti, ob. snia-

da¢.
Posniczestwo, ob, postniczest-

wo825.
Posniadzia¬oµ¢826, sùrudiejimas.
Posniedzie¢, sùrudieti.
Posnie∏y¢, pasnigti.
Posnik, posnikas.
Posnikowa¢, posnikauti, gawieti.
Posnowa¢, parj√sti, apj√sti. ap-

kliesti.
Posobnie, pakarcziuj.
Posobnoµ¢, ob. nast´pstwo, na-

st´pnoµ¢.
Posobny, pakarczinis.
Posok827, potoch, Wiskupa ¬azda.

b√Øe.
Posoczy¢, sposoczy¢, sukruwin-

ti. ⁄⁄
[II 522] Posoczysty, kruwinas.
Posoka, kraujas.
Posoli¢, pasudyti.
Posowa, ob. pod¬oga.
Posowie¢, aprajbti,. Oczy mu po-

sowia¬y, akys jeam aprajba.
Pospa¢, pamijgoti, pamiegoti
Pospacerowa¢, pawajkscioti.

Pospada¢, nubirti.
Pospaja¢, suwerØti.
Pospi¢, pamigint. numiginti.
Pospiec, paspieti. skubieti.
Pospiech, skubumas.
Pospiesza¢, paskubiek828.
Pospieszanie, paskubiejimas.
Pospiesznie, skubinaj, ob. spiesz-

nie.
Pospieszny, skùbùs, ob. spiesz-

ny.
Pospieszy¢, ob. pospiesza¢.
Pospieszyciel, skubietojas, sku-

bintojas.
Pospiewa¢, pagijdoti.
Pospina¢, sùsakstyti.
PospiØowa¢, paspyØinti829.
Posp¬aca¢, u∏mokieti, issimo-

kieti.
Posplata¢, sùpinti.
Pospó¬, lygéj. ob. pospo¬ù.
Pospolicie, paprastaj, abe¬naj.
Pospolicenie830, spospolicenie,
Pospolicie¢, spospolicie¢.
Pospolitak, praµciokas. ⁄⁄
[II 523] Pospolitoµ¢,
Pospolitowa¢, spospolitowa¢.
Pospolitowanie,
Pospolity,
Pospólny, abelnas, ob. spolny.
Pospó¬stwo,
Pospo¬ù, ob. spólnie, spo¬em, we-

spo¬. razem831.
Posponowa¢, posponowanie, ob.

postponowa¢, postponowanie.
Posprawia¢, itijkti, jistejgti832.
Posprzåta¢, nuwokti,
Pospuszcza¢, nu¬ajdyti.

Posrebrza¢, pasidabryti.
Posrebrzanie, posrebrzenie,
Posrebrzany, posrebrzony, pasi-

dabritas.
Posrebrzy¢, ob. posrebrza¢.
Posrebrzyciel833, sidabritojas.
Posredni, widutinis.
Posrednictwo,
Posredniczenie.
Posredniczka. tarpinyké.
Posredniczo,
Posredniczy, tarpinykas,
Posredniczy¢,
Posrednikowy,
Posrednio, widutinej.
Posrednioµ¢, widutinumas.
Posrod, widuriej’
Posrodek, widurys. tarpinis, tar-

pinykas834. ⁄⁄
[II 524] Posrodkowa¢,
Posrodkowanie,
Posrodkowy,
Posrednik835. posrednik.
Posrzonic, apszarmoti.
Possa¢, pa∏ysti.
Possessor, possessya, ob. pose-

sor, posesya.
Post, posnykas, post wielki, ga-

wiene.
Posta¢,
Posta¢, pastowieti. pabuti. ob.

postawa¢.
Postanawia¢, postanowi¢, risz-

ties.
Postanowi¢, postanawia¢836.
Postanowiciel,
Postanowienie,
Postanowiony,

Poståpi¢, post´powa¢
Poståpienie, post´powanie.
Postara¢ si´,
Postaremu, posenà.
Postarze¢, pasenti, postarze¢ si´
Postata, ob. postawa.
Postaw, (sukna) pastowas gé-

¬ombies.
Postawa, stowy¬a.
Postawa¢, pastowinieti.
Postawanie,
Postawek, pastowelis.
Postawi¢, pastatyti
Postawiciel, pastatytojas. ⁄⁄
[II 525]837  Postawienie,  pastaty-

mas.
Postawka,
Postawnica, ob. przednica.
Postawnie, gajszej. ob. okazale,

wystawnie.
Postawnik, ob. przednik.

822  Prad. raßyti Posmier, bet ißtaisyta.
823  Tais. iß posmykiwa¢.
824  Pirmoji s ^trp.
825  Pirmoji t ^trp.
826  S. Ropel. Poµniedzia¬oµ¢.
827  S. Ropel. Posoch.
828  Turb∆t nor∂ta paraßyti paskubieti.
829  Prad. raßyti nu, bet ißtaisyta.
830  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
831  Prad. raßyti razy(?), bet ißtaisyta.
832  Û. taisytas.
833  Prad. raßyti Pr, bet ißtaisyta.
834  Û-iai tarpinis, tarpinykas prir. v∂liau.
835  S. Ropel. Poµrzedni.
836  Tais. iß postanowi¢.
837  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 23 — tai lanko numeris.
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2 Post´ka¢, pastenieti.
1 Postawny, gaszùs
Post´p,
Post´pek,
Post´pkowy,
Post´pny. ob. post´powy.
Post´powanie,
Post´powy,
Posterunek,
Postnica,
Postniczestwo,
Postnik,
Postny, postny838 dzieˆ, posniki-

nis, posnika diena.
Postoj, ob. posta¢.
Postoj, ob. kwaterunek.
Posto¬omca, posnik¬auØis, ga-

wien¬auØis.
Posto¬y, ob. ¬apci.
Postponowa¢, ob. pogardza¢.
Postponowanie, ob. pogarda,

lechcewaØenie.
Postråca¢, nustudyti839, nuwarta-

loti.
Postrach, nug√stis.
Postrada¢, paklejsti.
Postraszenie, nugandinimas, nu-

gådinimas. ⁄⁄
[II 526] Postraszny, nug√stùs. ob.

straszny.
Postraszy¢, nugådinti, nugan-

dinti840.
Postrofowa¢, iszburkawoti.
Postroga,, ob. przestroga.
Postroi¢, pagaszyti.
Postronek, strungas.
Postronie, nuszalie, ob. ustronie,

ubocznie.

Postronkowa¢, apstrung√ti, sù
strungù nutwoti.

Postronkowanie, apstrungawi-
mas.

Postronkowy, strunginis.
Postronnie, nuszalej.
Postronnoµ¢, nusza¬umas.
Postronny, nusza¬ùs.
Postró∏ca, saugotojas.
Postruga¢, padroØti.
Postrwaga¢, ob. potwroØy¢841.
Postrychnå¢, postrychowa¢, ob.

potynkowa¢.
Postrza¬, szuwis.
Postrza¬owy, szuwinis.
Postrze¢, postrzedz, pasergieti.

postrzega¢, pasaugoti
Postrzegacz, pasergietojas.
Postrzegalnoµ¢, pasergumas.
Postrzegalny, pasergamas, ob.

postrze∏ny.
Postrzeganie, pasergiejimas.
Postrzeg¬y, pasergietas.
Postrzelenie, paszawimas.
Postrzeli¢, paszauti.
Postrzemienny,
PostrzeØenie, ob. postrzeganie. ⁄⁄
[II 527] PostrzeØny, pasergås.
Postrzy¢, postrzydz, nukirpti,

kirpti.
Postrzyga¢, ob. postrzy¢.
Postrzygacki, kirpinis.
Postrzygacz, kirpiejas,
Postrzygaczka, kirpieja.
Postrzygalnia, kirptuwe.
Postrzygalny, kérpamas.
Postrzyganie, kirpimas. nukir-

pimas.

Postrzyka¢, postrzyknå¢, po-
strzykiwa¢. apsz¬akstyti.

PostrzyØenie, nukirpimas, kir-
pimas. ob. postrzyganie.

Postrzy∏eniec,
Postrzy∏nik, ob. postrzygacz.
Postrzy∏yny, kirptuwes.
Postudzi¢, atwiedinti, atwiesinti.
Postuka¢, pabruzdinti, pak¬a-

binti.
Postula¢, sùg¬audyti, postula¢

si´, sùsig¬austi.
Postulat,
Postumencik, ob. postument.
Postument, pakoje.
Postura, pozytura, ob. postawa.
Postwarza¢, sùtwer¬oti.
Postyka¢, postyka¢ si´, sùsidùrti,

ob. styka¢
Postyla, koØoniu arba pamoks¬û

kninga.
Postylarz, raszytojas pamoks¬û.
Postylion,
Postylionski,
Posu¢, ob. posypa¢. pabarstyti. ⁄⁄
[II 528] Posucha, posusza, dzio-

wa, giedra.
Posu¬, pasiu¬ojimas842.
Posunå¢, ob. posuwa¢.
Posuni´cie, pastumimas.
Posusza, ob. posucha.
Posusza¢, posuszy¢, padziowinti.
Posuwa¢, posunå¢, pastumti.
Posuwanie, posunienie, posuni´-

cie, pastumimas.
Posuwisty, pastumamas.
Poswar, poswarek, kiwojimos.
Poswarkowy,

838  Ètrp. ny.
839  Turb∆t nor∂ta paraßyti nustumdyti.
840  Prad. raßyti nur, bet ißtaisyta.
841  S. Ropel. PotrwoØy¢.
842  Tais. iß pasiu¬ojima¢.

Poswarzy¢, kywoties.
Poswat, pirszlys, ob. swat, dzie-

woslåb.
Poswata¢, papirszti, ob. swata¢.
Poswewoli¢, pasikulti.
Poswiadcza¢, paludieti, poswiad-

czy¢.
Poswiadczanie, poswiadczenie,

paludijimas.
Poswiadczy¢, ob. poswiadcza¢.
Poswiadczyciel, ludietojas, palu-

dietojas.
Poswiadomy, ob. swiadomy.
Poswiata, Øiburys. Øibiejimas.
Poswiatny, ob. poswi´tny.
Poswidrowa¢, sugr√Øyti.
Poswieca¢, paØibinti, poswieci¢.
Poswi´ca¢, poswi´ci¢, paszw´sti.
Poswi´canie, poswi´cenie, pa-

szw´timas.
Poswi´cany, paszw´stas.
Poswieci¢, ob. poswieca¢.
Poswi´ci¢, ob. poswi´ca¢. ⁄⁄
[II 529]  Poswi´ciciel,  paszw´n-

tiejas.
Poswi´ciny, paszw´timas.
Poswi´cony, paszw´stas.
Poswiegota¢, pacziulbieti.
Poswierka,
Poswi´tne, piningû suma pride-

ranti baØniczej.
Poswi´tny, ob. poswi´cony.
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Poswit843, paszwilpimas.
Poswista¢, paszwilpioti.
Poswistanie, poswistywanie, pa-

szwilpiojimas, paszwilpinieji-
mas.

Poswistak844, ob. Swistak.
Poswistywa¢, paszwilpinieti, pa-

szwilpaloti.
Poswita, auszt.
Posworowa¢, ob. sforowa¢.
Poswywoli¢, ob. poswowoli¢.
Posy¬a¢, posy¬anie, posy¬ka, ob.

pose¬a¢, pose¬anie, pose¬ka845.
Posy¬acz, pasiuntiejas.
Posypa¢, ob. posypywa¢. paberti.
Posypek,
Posypka, ∏åslesej, lesej.
Posypywa¢, posypa¢, pabarstyti.
Posypywanie, pabarstymas, po-

sypanie, pabierimas.
Poszafrani¢, apcziepronyti.
Poszale¢, pasiutini√ti.
Poszali¢, pasiutinti.
Poszancowa¢ si´, apsikasti.
Poszanowa¢, gérbti, godoti.
Poszanowanie, gérbimas, godo-

jimas. ⁄⁄
[II 530] Poszanowany, pagérba-

mas.
Poszarga¢, sùwaØoti, sùpurwi-

nieti, poszarga¢ si´, sùsiwa-
Øoti.

Poszarpa¢, sùplieszyti.
Poszar∏a¢, nudiewieti.
Poszcie, ob. krok,
Poszcza¢, pamy∏ti, poszcza¢ si´,

susimyØti.
Poszcz´ od posci¢, posnikaujù.

Poszczepiota¢846, pacziulbieti, pa-
czuldieti.

Poszcz´dza¢, poszcz´dzi¢, pa-
szyksztauti847, pataupyti.

Poszczególnie,
Poszczeka¢, pa¬oti.
Poszczenie, posnikawimas.
Poszczepa¢, sùskaldyti.
Poszczepi¢, jispraudyti848.
Poszczerba¢, poszczerbi¢, isszu-

kieti. isztrupieti849.
Poszcz´µci¢, pa¬ajminti. poszcz´-

µci¢ si´, pawykti.
Poszcz´szczenie, poszcz´scianie,

pawykimas, pa¬ajmiejimas.
Poszczu¢, poszczuwa¢, pasiun-

dyti.
Poszczupla¢, poszczupli¢, pama-

Øinti.
Poszczuple¢, sùmoØieti.
Poszczypa¢, sùgnajbyti.
Poszed¬, od puiµ¢, paejo od pa-

ejti.
Poszedzie¢, praØilti, ob. posi-

wie¢.
Poszepny, szwag∏dås, sznibØdås.
Poszep850 sznibØdiejimas, pl. po-

szepty, sznibzdiejimaj, szwag-
Ødiejimaj.

Poszepta¢, pasznibØdieti, pa-
szwag∏dieti.

Poszew, ob. poszwa. ⁄⁄
[II 531] Poszewka,
Poszewnik,
Poszewo, ob. pochy¬o,
Poszewy851, ob. pochy¬y, nachy-

lony.
Poszkapi¢,

Poszkaradzi¢, subjaurioti852.
Poszkodzi¢,
Poszlaka, poszlakowa¢, ob. po-

slaka, poslakowa¢.
Poszosno, poszosto, szeszejs ark-

lejs.
Poszosny, poszustny, szeszejs

wa∏i√jemas.
Poszczepi¢853, subjaurioti, sùmaj-

toti.
Poszpecie¢854, poszpetnie¢, pa-

bjaurti.
Poszpeciciel855, subjauriotojas856.
Poszuntowa¢857, u∏kåmszioti858,

u∏szpuntawoti.
Poszredni859, widutinis, ob. po-

sredni, posrodek.
Poszroni¢, ob. posroni¢.
Poszrotowa¢, sùkapoti.
Posztukowa¢, sùdùrdinieti.
Poszturcha¢, sustumdyti, po-

szturcha¢ si´, susikumsci√ti.
Poszuka¢, pawejzieti, pajeszkoti.
Poszukanie, iszwejziejimas.
Poszukiwa¢, iszwejzieti.
Poszukiwa¢, iszwejzietojas.
Poszukiwanie, iszwejziejimas.
Poszumie¢, pabelsti.
Poszwa, danga¬as.
Poszwank, ob. kresa.
Poszwedzi¢ si´, i ∑uwiedus pa-

wirsti.
Poszybowa¢, ⁄⁄
[II 532] Poszy¢, pasiuti.
Poszycie, pasiuwimas.
Poszyjek, sprandas860, språdas.
Poszyjkowa¢, ing861 sprandå mu-

szti.

Poszyjkowanie, i sprandå mu-
szimas.

Poszykowa¢, sùrindoti.
Poszypla¢, trùkti.
Poszyt, p¬ouksztas862.
Pot, prakajtas.
Potacza¢ si´, ob. tacza¢ si´.
Potaflowa¢, lentomis grysti.
Potaja¢, atidriekti, atdriekti,
Potai¢, pasliepti.
Potaje¢, ob. potaja¢.
Potajemnie, s¬aptej, s¬apczej, pa-

s¬aptej,
Potajemnoµ¢, s¬aptumas, pas¬ap-

tumas.
Potajemny, s¬aptùs. pas¬aptùs
Potakiwa¢863,
Potakiwacz,

843  S. Ropel. Poµwist.
844  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
845  Ètrp. ¬.
846  S. Ropel. Poszczebiota¢.
847  Ètrp. prießd. pa-.
848  Prad. raßyti jispo(?), bet ißtaisyta.
849  Prad. raßyti ir, bet ißtaisyta.
850  S. Ropel. Poszept.
851  Tais. iß Poszewo.
852  Prad. raßyti sup, bet ißtaisyta.
853  S. Ropel. Poszpeci¢.
854  Prad. raßyti Posze, bet ißtaisyta.
855  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
856  Prad. raßyti sup, bet ißtaisyta.
857  S. Ropel. Poszpuntowa¢.
858  Prad. raßyti u∏m, bet ißtaisyta.
859  Ètrp. z.
860  Û. taisytas.
861  Tais. iß i.
862  Prad. raßyti p¬u, bet ißtaisyta.
863  Û. taisytas.
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Potakiwanie,
Patanie¢864, papigti865, atpigti.
Potarcie, sùtrinimas
Potarczka, ob. utarczka.
Potargowa¢, palygauti.
Potarty, sutrintas.
Potasz, potaØ,
PotaØ, sriuba, ob. rosol, polewka,

zupa.
PotaØarnia,
Potciwie, potciwoµ¢, potciwy, ob.

poczciwie i. t. d. ⁄⁄
[II 533] Pot´chnå¢, papliekti, ob.

st´chnå¢.
Pot´ga, galybe.
Potem, paskuj.
Potemnie, ob. stosownie, pato-

géj866.
Potemnoµ¢, patogybe.
Potemny, patogùs.
Potemu, po temu, ob. po.
Potencya, ob. pot´ga.
Potentat, galunas.
Pot´pa, ob. pot´pienie.
Pot´pca, ob. pot´piciel.
Pot´pia¢, pot´pi¢, pasmerkti.
Pot´pianie, pasmerkimas.
Pot´piciel, pasmerkiejas.
Pot´pienie, ob. pot´pianie.
Pot´pieniec, pasmerktinis.
Pot´piony, pasmerktas.
Potera¢, ob. potyra¢.
Pot´skni¢, ilgieties.
Potestat, ob. potentat.
Pot´Øliwy, ob. pot´Øny867.
Pot´∏ni¢, galinti.
Pot´znie, galingaj.

Pot´Ønie¢, galinties, jisigalieti.
Pot´∏noµ¢, galiejimas868, galin-

gumas.
Pot´Øny, galingas.
Pot´∏y¢, twirtinti.
Potka, ob. potyczka.
Potka¢, ob. spotika¢. ⁄⁄
[II 534] Potkanie, ob. spotkanie.
Potkliwy, k¬umpùs.
Potknå¢, potknå¢ si´, apsibristi,

suk¬upti, ob. potyka¢, potyka¢
si´.

Potkniecie si´, potknienie, sùk¬u-
pimas, apsibridimas.

Potliwy, prakajt√jis.
Pot¬oczenie, sùkulimas.
Pot¬oczy¢, sùkulti.
Pot¬uczyciel869, sukuliejas870.
Pot¬umienie,
Pot¬umny,
Potn´ od pociåc, pakirsiù.
Potnie¢, prakajt√ti.
Potnik, woj¬ok.
Potny, prakajtinis, prakajt√tas.
Potoczek, upatis, sriautelis871.
Potocznie,
Potocznik,
Potocznoµ¢,
Potoczny, ob. potoczysty.
Potoczy¢, paritinti
Potoczysto,
Potoczystoµ¢, potocznoµ¢,
Potoczysty,
Potok, sriautas.
Potokowy, sriautinis.
Potomek, palikunis872, wajkas.
Potomnoµ¢, palikune.
Potomny,

Potomstwo, ⁄⁄
[II 535] Potonå¢, pask´sti.
Potop, pasaul´s-twanaj, patapas.
Potopi¢, paskådinti,
Potopieˆ, skindinys.
Potopny, twaninis.
Potowy, prakajtinis.
Potråpi¢873, papusti ing trubå, pa-

trubyti.
Potråca¢874, uØgauti, palyk√ti, pa-

skajtyti.
Potråcanie, uØgawimas, potråce-

nie, palykawimas, paskajsti-
mas875.

Potraci¢, paklejsti.
Potråcic, ob, potråca¢.
Potrafi¢, itikti, sutikti.
Potrafienie, itikimas, sutikimas.
Potroja¢876, potroi¢, patrejopinti.
Potratowa¢, sùmynioti.
Potraw, ato¬as.
Potrawa, walgis.
Potrawka, gajdynele.
Potrawny, walginis.
Potr´bywa¢ ing ragå pusti.
Potrefi¢, ob. trefi¢.
Potr´twie¢, ob, podr´twie¢.
Potroi¢, ob. potraja¢.
Potrojnie, trilinkaj, trigubej.
Potrojnik, ob. Trojak, patrejnis.
Potrojny, trilinkas, trigubas.
Potrosze, po truputeli, po trupu-

ciuka. ob trocha.
Potru¢, apd√ti, nupenieti, nu-

truczyti. ⁄⁄
[II 536] Potruchle¢, nusziurpti.
Potrucie, nupeniejimas nutruciji-

mas, apdawimas.

Potrudzi¢, nuilsinti.
Potrwa¢877, patwerti.
Potrwo∏y¢878, nugandinti.
Potrzås, kratinys.
Potrzåsa¢, pakratyti. potrzasnå¢,

potrzåµ¢,
Potrzåsanie, pakratymas879.
Potrzask,
Potrzaska¢880, sùpaszkinti, sutra-

szkinti.
Potrzåsnåc, potrzåµ¢, ob. potrzå-

sa¢.
Potrzeba, rejka¬as.
Potrzeba, rejk. Potrzeba881 jeµ¢,

rejk walgyti.
Potrzebi¢, iszromyti, iszlyginti.
Potrzebizna, rejka¬as, ob.882 Po-

trzeba niedostatek.

864  S. Ropel. Potanie¢.
865  Tais. iß papikti.
866  Û. patogéj prir. v∂liau.
867  Û. taisytas.
868  Tais. iß galumas (?)
869  S. Ropel. Pot¬oczyciel.
870  Nuo ßios vietos S. Dauk. galb∆t bus

iß pirmosios S. Ropel. 1752 psl. skilties
netyçia perßok´s ^ antråjå ir apie pus´ pir-
mosios bei pus´ antrosios (iß viso apie
vienå skilt^) praleid´s.

871  Û. sriautelis prir.
872  Buvo  paraßyta  su  ¬, bet ^striΩasis

br∆kßnelis nubrauktas.
873  S. Ropel. Potråbi¢.
874  Tais. iß Potråci¢.
875  Turb∆t nor∂ta paraßyti paskajtimas.
876  Tais. iß Potroji¢. S. Ropel. Potraja¢.
877  Ètrp. r.
878  Ètrp. r.
879  Tais. iß pakratyti.
880  Ètrp. z.
881  Û. taisytas.
882  Ètrp. ob.
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Potrzebka, rejkalelis.
Potrzebnica, gu¬owe.
Potrzebnicka, rejkalingas883.
Potrzebnie, rejkalingaj.
Potrzebnoµ¢, rejkalingumas.
Potrzebny, rejkalingas.
Potrzebowa¢, rejka¬auti.
Potrze¢, ob. pociera¢884, pasz¬√s-

tyti.
Potrzeci¢, ob. potroi¢.
Potrzecie, trete, treczia.
Potrzepa¢885, iszp¬akti, iszdulkin-

ti, drabuØ¿.
Potrzyma¢, paturieti.
Potucha, géra wiltis.
Potulia, ⁄⁄
[II 537]886 Potulnie, takéj887.
Potulnoµ¢, tajkumas.
Potulny, tajkùs.
Potura¢, ob. poniewiera¢.
Poturbowa¢, trukinti.
Poturbuwanie888, trukinimas.
Poturczy¢889, paturkinti.
Poturcze¢, Turkù tapti.
Poturczenie, paturkinimas.
Poturczony, paturkintas.
Poturemne,
Poturczak890, ob. renegat.
Potusza¢, potuszy¢, padr√sinti,

padråsinti.
Potwarca, ob. oszczerca.
Potwarczo, szunkaklingaj, szun-

kauklingaj.
Potwarczoµ¢, szunkak¬umas.
Potwarczy, szunkaklingas.
Potwarczyna, potwarczyni, szun-

kaklie.

Potwarnie, potwarny, ob. potwa-
rczo, patwarczy.

Potwarstwo, ob. potwarz.
Potwarz, szunkaklybe.
Potwarza¢, szunkak¬auti, potwa-

rzy¢, szunkaklinti.
Potwarzanie, szunkak¬awimas.
Potwarzki, potwarzliwy, ob. po-

twarczy.
Potwarznik, ob. potwarca.
Potwarzny, ob. potwarczy.
Potwar∏y¢, ob. potwarza¢. ⁄⁄
[II 538] Potwarzyciel, potwarzy-

cielka, ob. potwarca, potwa-
rzyna.

Potwierdza¢, patwirtinti. potwie-
rdzi¢.

Potwierdzajåcy, patwirtinås.
Potwierdzenie, patwirtinimas.
Potwierdziciel, patwirtintojas.
Potwor, potwora, ermas.
Potworliwie, potworliwy, ob. po-

twornie, potworny.
Potwornie, ermingaj.
Potwornoµ¢891, ermumas.
Potworny, ermingas.
Potworzy¢, sutwer¬oti.
Poty, ob. pot.
Póty, pato¬892.
Poty¢, parijbieti, pariebieti.
Potycz, potycze, ob. sid¬o.
Potyczka, kowa, musza.
Potyczkowy, kowinis.
Potyka¢, potka¢, kauti, muszti.

ob. potyka¢ si´893, sùsitikti.
kauties,

Potyka¢ si´, potknå¢ si´, apsi-
bristi, sùsigrumti.

Potykanie si´, apsibridimas. ‹sù-
sigrumimas.›

Potykanie si´, kowimos, muszi-
mos, grumimos.

Potykiwa¢, tutinti.
Potylica, pakauszis, ob. zaty¬ek.
Potem, potym894, paskuj.
Potynkowa¢,
Potyra¢, papajkti.
Potyra¢ si´, prastin ejti, papajkti.
Potyranie, papajkimas. ob. ty-

ranie.
Pouchodzi¢, isspudinti. ⁄⁄
[II 539] Poucieka¢, issprukinieti.
Pouciera¢, nusznypszti. nusz¬√-

sztyti895.
Poucina¢, nukapoti.
Pouczy¢896, pamokyti.
Pouczenie, pamokimas, pamo-

ks¬as.
Poufa¢, paklauti.
Poufale, klautingaj.
Poufalec, podufalec, klautinis.
Poufalenie si´
Poufali¢ si´, podufala¢897 si´,
Poufa¬oµ¢, podufaloµ¢,
Poufaly, podufa¬y,
Poufanie, klautis.
Poufnie, klautingaj.
Poufny, klautingas.
Poukonczy¢898, nub´gti.
Poufny899, klautingas.
Poukoncza¢, nub´gti.
Poukr´ca¢, nusukti.
Poukrusza¢, sùtrupinti, sùkulti.
Pou¬atwia¢900,
Pouliczny, gatwinis.
Poumierza¢, iszmirti.

Pomizga¢ si´901, paerzinti.
Pouniowy,
Poupierza¢, apsip¬unksnoti.
Pouprzåta¢, nuwokti.
PouraØa¢, supykinti.
Pourzyna¢, nugrieØti, nupjauti. ⁄⁄
[II 540] Pousiada¢, sùsiesti, sù-

tupti.
Pouspakaja¢, nutildyti.
Poustawa¢, pagurti.
Poustawia¢, nustatyti.
Poust´powa¢, iszwajkscioti.
Pousuwa¢, nustumloti.

883  Ètrp. j.
884  Prad. raßyti pu(?), bet ißtaisyta.
885  Antroji p tais. iß b.
886  Vienas lapas, matyt, dar S. Dauk. iß-

kirptas. Juo prasidedås lankas iß trij¨ dvi-
gub¨ lap¨ (tad dabar tik du su puse) liko
nenumeruotas, tolesnysis lankas paΩym∂-
tas neatsiΩvelgiant ^ ßitå defektuotåj^, tad
24-uoju, o ne 25-uoju numeriu.

887  Turb∆t nor∂ta paraßyti tajkéj.
888  S. Ropel. Poturbowanie.
889  Tokios  vokabulos  S. Ropel.  ßioje

vietoje n∂ra, o Ω. Poturczy¢ çia pateiktas
prie S. Dauk. praleistos vokabulos Po-
turczac.

890  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne
pagal ab∂c∂l´.

891  Tais. iß Potworny.
892  Tais. iß pako¬.
893  Ètrp. si´.
894  S. Ropel. Potym, ob. Potém.
895  Turb∆t nor∂ta paraßyti nusz¬√styti.
896  S. Ropel. Poucza¢.
897  Tais. iß poufali¢.
898  S. Ropel. Poukoˆcza¢.
899  Íi  ir  tolesn∂  vokabulos S. Dauk.

pakartotos antrå k.
900  Tais. iß Pou¬atwi¢.
901  S. Ropel. Poumizga¢ si´.
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Poutraca¢, paklejsti.
Poutråca¢, ob. pokrusza¢902.
Pouwozi¢, iszwa∏ioti.
PouØywa¢, sùnaudoti903.
Powab904,
Powabia¢, powabi¢, pawiloti.
Powabianie, powabienie, pawi-

lojimas.
Powabka, od powab.
Powabnie,
Powabnik,
Powabnoµ¢,
Powabny,
Powåcha¢, pa√styti.
Powadzi¢, ob. pók¬óci¢, poswa-

rzy¢.
Powadzi¢ si´, susikywoti.
Powaga, orumas, orybe.
Powa¬,
Powa¬a
Powala¢, powali¢, pawersti. ob.

obala¢, wywraca¢.
Powalenie, pawertimas.
Powali¢, ob. powala¢.
Powa¬ka, ob. bu¬ka, pyragélis905.
Powa¬kowa¢, pakoczioti. ⁄⁄
[II 541] Powania¢, pakwepieti,

powoni¢.
Powapni¢, wapnù aptraukti.
Powarcholenie,
Powarcholi¢, ob. pok¬óci¢, po-

swarzy¢, powadzi¢.
Powartowa¢,
Powaryowa¢, parkajtaloti, bepro-

tauti, ob. poodmienia¢.
Powarzy¢, iszwyrti, iszwirinti.
Powasni¢, sukérsztinti, powasni¢

si´, susikérszti.

Powasnienie906, sùkérszimas.
Powåtpiewa¢, abejoti.
Powåtpiewacz907, abejotojas.
Powåtpiewanie, abejojimas.
PowåØ, ob. poweØnik,
Powa∏a¢, ob., szanowa¢.
Powa∏anie, ob, poszanowanie.
Powaza¢ si´908, powa∏y¢ si´,

drysti.
PowaØcze, swarines, (mokesnis

nu swierimo)
PowaØenie, ob. powaØanie.
Powåzka, kosztuwis.
PowaØni¢ si´, orinties.
Powa∏nie, orej.
PowaØnie¢, spowaØnie¢, iorieti.
PowaØnoµ¢,
Powa∏ny, orùs.
Powa∏y¢ si´, ob. powaØa¢ si´.
Powchodzi¢, jiejti. sùejti.
Powciåga¢, itraukyti.
Powciska¢, jispaudyti909.
Powdziewa¢, apdaryti, apwalk-

styti. ⁄⁄
[II 542] Powecowa¢, paga¬√sti.
Pow´drowa¢, iszguØ√ti.
Pow´dzi¢, parukyti, padziowinti.
Powerek, rite.
Poweselny,
Powet, atmonijimas, atgijØimas,

ob. odwet, powetowanie.
Powetowa¢910, atmonyti, atgijØti.
Powetowanie, atmonijimas, atgij-

Øimas.
Powetowny911, atmonijemas912, at-

gijØamas.
Powezm´, gausiù, od powziå¢,

gauti.

Powia¢, papusti.
Powiada¢, powiedzie¢, pasakoti,

pasakyti, sakyti.
Powiadacz913, pasakotojas.
Powiadaczka, pasakotoja914.
Powiadanie, pasakojimas.
2 Powiara, pritaraj.
1 Powiadomy, ob. swiadomy.
Powiås¬o, sziaudû ryszys. ob. po-

wros¬o.
Powiastka., Øiabele, pasaka, ob.

powieµ¢.
Powiat, pawiete. ob. obwod.
Powiatnik, ob. powietnik, pa-

wietinis.
Powiatny, ob. powiatowy, pa-

wietinis, ob. obwodowy.
Powiatr, pawiejùs.
Powiåz, ob. powiåzanie.
Powiåza¢, sùriszti.
Powiåzanie, sùriszimas.
Powiåz¬o, ob. powiås¬o.
Powi¢, ob. powija¢, sùwinioti, sù-

wyturti, sùwystyti. ⁄⁄
[II 543] Powicher, audra.
Powichrowa¢, powietrzy¢, aud-

ràs wersti.
Powichrzenie, audrû wertimas.
Powichrzy¢, ob. powichrowa¢.
Powicie, ob. powijanie.
Powieczere, po wakaryn´s.
Powieczy, ob. powiekowy.
Powieda¢, powiedanie, ob. po-

wiada¢, powiadanie.
Powi´dnå¢, sùwysti.
Powiedzenie, pasakymas.
Powiedzie¢, ob. powiada¢.
Powieka, b¬akstienas.

Powiekowy, b¬akstieninis.
Powi´ksza¢, padidinti, powi´k-

szy¢.
Powi´kszajåcy, didinås, padi-

dinås.
Powi´kszanie, powi´kszenie, pa-

didinimas.
Powi´kszy¢, ob. powi´ksza¢.
Powi´kszyciel, padidintojas915.
Powieranie, ob. powiara916.
Powierci¢, praurbinti.. powierci¢

si´, sukinieties.
Powiernica,
Powiernictwo,
Powierniczy,
Powiernik,
Powiersz, powiersze, ob, po-

wierzch, powierzchnia.
Powierza¢917, powierzy¢, pa-

klauti.
Powierzanie, powierzenie, paklo-

wimas.

902  Tais. iß pokruszy¢.
903  Prad. raßyti sùd, bet ißtaisyta.
904  Û. galas taisytas.
905  Prad. raßyti pi(?), bet ißtaisyta.
906  Tais. iß Powasnie.
907  Prad. raßyti  Powt(?),  bet ißtaisyta.

Ètrp. e.
908  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
909  Prad. raßyti jispr, bet ißtaisyta.
910  Û. galas taisytas.
911  Tais. iß Pawetowny.
912  Tais. iß atmonijimas.
913  Û. galas taisytas.
914  Tais. iß pasakotoje.
915  Prad. raßyti padin, bet ißtaisyta.
916  Tais. iß powiera.
917  Tais. iß Powierzy¢.
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Powierzch. ob. powierzchnia.
Powierzchny918. ⁄⁄
[II 544] Powierzchnia, ob. wierzch
Powierzchnie, ob, powierzcho-

wnie.
Powierzchownoµ¢.
Powierzchowny,
Powierzenie, ob. powierzanie.
Powierzy¢, ob. powierza¢.
Powierzyciel, ob. powiernik.
Powieµ¢, pasaka, ob. opowia-

danie.
Powieµ¢, powieµdz, pawesti, ob.

poprowadzi¢.
Powieµ¢ si´, powiesdØ si´, ob.

powodzi¢ si´. pawykti.
Powiesi¢, pakarti, pakabinti.
Powiesisty, nyswiris919.
Powiestny, pasakojimas920.
Powieszenie, pakorimas, pakabi-

nimas.
Powietniczka, pawietine.
Powietnik, pawietinis.
Powietny, ob. powiatowy, pa-

wietinis.
Powietrze, oras. ob. powietrzo-

kråg.
Powietrznia, orine.
Powietrznie, ant oro,
Powietrznik, wie¬unga., ob. wie-

trznik.
Powietrzny, orinis.
Powietrzokråg, ob. powietrze.
Powietrzomiar, powietrzomierz,
Powiew, puksznojimas.
Powiewa¢921, puksznoti.
Powiewanie, puksznojima¢922.
Powiewnie, puksznoint.

Powiewnoµ¢.
Powiewny, pawiejùs. ⁄⁄
[II 545] Powie∏¢923, paweØti.
Powi´zi¢, apkalinti.
Powi´znå¢, jismukti,
Powija¢, suwystyti, suwyturti.
Powijacz924, wystytojas.
Powijaczka, wystytoja.
Powijacz925, ob. powijak.
Powijak, pl.926 powijaki, siaustu-

wie. pl. siaustuwes.
Powijanie, wystymas927, siaus-

tymas.
Powik¬a¢, sùpajnioti.
Powik¬anie, supajniojimas.
Powik¬any, supajniotas, surajz-

gytas.
Powinå¢, powija¢, sùwyturti.
Powinia¢, powini¢, pakaltinti.
Powinien, ka¬tas, powinna, kalta.
Powinienie, pakaltinimas.
Powinnie
Powinnoµ¢,
Powinny,
Powinowacenie, spowinowace-

nie, pasigentinimas. pagenti-
nimas.

Powinowaci¢, pagéntinti, powi-
nowaci¢ si´, géntinties.

Powinowactwo, géntybe.
Powinowaty, géntis.
Powinowatoµ¢928, géntumas.
Powinszowa¢, ob. winszowa¢.
Powinszowanie,
Powionå¢, papusti.
Powionienie, ob. powiew. ⁄⁄
[II 546] Powisie¢, kyboti.

Powiµlanin, paislinis, pl. pais-
linej.

Powislanski, pawislinis. paislinis.
Powisle, paislis.
Powit, ob. powitanie, przywi-

tanie
Powita¢, paswejkinti.
Powitalny, swejkinamas929.
Powitanie, paswejkinimas930.
Powklepywa¢, ob. wklepywa¢
Pow¬ada¢, waldyti.
Pow¬azi¢, i¬ajpioti.
Powle¢, pow¬oczy¢, powleka¢,

pawilkti, pawalkioti.
Powleczenie, ob. powlekanie, pa-

wilkimas.
Powleka¢, pawalkioti.
Powle¢931, apwilkti.
Powlekanie, powleczenie, apwil-

kimas.
Pow¬oczek, antwa¬ka¬as.
Pow¬oczenie, powleczenie, ap-

wilkimas.
Pow¬oczka, antwa¬kalelis.
Pow¬óczny, apwe¬kamasis.
Pow¬oczy¢, ob. powle¢.
Pow¬óczyny, wa¬kaczina, ob.

w¬óczega, tu¬aczka, poniewie-
rka.

Pow¬oka, antwa¬ka¬as932.
Pow¬okowy,
Powmiata¢, ob. powrzuca¢.
Pown´trznie, pown´trznoµ¢, po-

wn´trzny, ob. wewn´trznie,
wewn´trznoµ¢, wewn´trzny.

Powod, wade. Prowadzi¢ konia
na powodzie, westi arkli sù
wadi. ⁄⁄

[II 547]933 Powodca, ob. powod-
nik.

Powodka,
Powodnik,
Powodowa¢, spowodowa¢,
Powodowanie, spowodowanie,
Powodujåcy,
Powodyr, palidietojas.
Powodyrstwo, palidiejimas.
Powodz, twanaj
Powódzca, palidietojas.
Powodzenie, wykimas. palidie-

jimas.
Powodzenie, pawykimas, k¬oji-

mos.
Powodzi¢ si´, pawykti, pasik¬oti.
Powodzisty,
Powodztwo,

918  S. Ropel. Powierzchni.
919  Turb∆t nor∂ta paraßyti nuswiris.
920  Galb∆t nor∂ta paraßyti pasakojamas.
921  Prad. raßyti Powiek, bet ißtaisyta.
922  Turb∆t nor∂ta paraßyti puksznojimas.
923  Tais. iß Powieµ¢.
924  Prad. raßyti Powyj, bet ißtaisyta.
925  Tokios  vokabulos  S. Ropel.  ßioje

vietoje n∂ra, o Ω. Powijacz çia pateiktas
prie vokabulos Powijaczka.

926  Ètrp. pl.
927  Tais. iß wystyma¢.
928  S. Ropel. vokabula Powinowatoµ¢ yra

prieß Powinowaty.
929  Tais. iß swejkinimas.
930  Pirmoji s ^trp.
931  Tokios  vokabulos  S. Ropel.  ßioje

vietoje n∂ra, o Ω. Powle¢ çia pateiktas prie
vokabulos Powleka¢.

932  Prad. raßyti antwa¬kar, bet ißtaisyta.
933  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 24 — tai lanko numeris.
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Powoj,
Powojnczyk,
Powojnik, ob, pieluchy, powojn-

czyk,
Pojowowa¢934,
Powo¬a¢, ob. powo¬ywa¢.935

Powo¬anie, ob. powo¬ywanie, pa-
wadinimas, paszaukimas936.

Powolaniec, pawadintinis, ob.
wybrany.

Powolenstwo
Powoli,
Powolnie,
Powolnoµc, ob. opiesza¬oµ¢937, le-

niwoµ¢.
Powolny,
Powo¬owe938, jautines, (mokesnis)

powo¬owszczyzna. ⁄⁄
[II 548] Powo¬owszczy∏na, wali-

nykaj.
Powo¬ywa¢, powo¬a¢, pawadinti,

paszaukti.
Powo¬ywanie, powo¬anie, pawa-

dinimas, paszaukimas.
Powonienie, u∏√dimas. kwepie-

jimas.
Powomny939, kwepås.
Powoskowa¢, pawaszkyti.
Powozca, waznicze.
Powo∏enie, waziojimas.
Powozi¢, wazniczioti.
Powoznik, ob940 woznica,
Powozny, pawaØi√jemas, pairk-

¬√jemas.
Powpada¢, ipuldinieti.
Powpisywa¢, jiraszinieti.
Powplata¢, ipinti. ipajnioti.
Powprowadza¢, iwadzioti.

Powprzåga¢, pakinkyti.
Powpycha¢, jistumloti.
Powraca¢, powroci¢, sùgr√Øinti.
PowraØa¢,
Powrócenie941, pagr√Øinimas.
Powróci¢, ob. powraca¢.
Powros¬o, sziaudû ryszys.
Powrót, sùgr√zinimas.
Powrotne,
Powrótny, pagrisztantesis.
Powroz, wirwe.
Powrozek, wirbgalis. ob. stry-

czek.
Powroziany, wirwinis.
PowroØka, ob. przepowiednia,

wieszczba942, wróØba. ⁄⁄
[II 549] Powrozkowy, wirwinis,

ob. stryczkowy.
Powro∏nictwo, wirwumas
PowroØniczka, wirwiniké.
PowróØniczy, wirwinykinis.
PowroØnik, wirwinykas.
Powrozobiegun943,
Powrozowy, wirwinis.
Powrzeszcze¢, paszaukoti.
Powschodzi¢, suejti,, sudykti.
Powsciåg944,
Powsciåga¢, nuturieti, nuramdy-

ti, sudrausti.
Powsciågacz, draudiejas. ramdy-

tojas945.
Powsciåganie, draudimas946, ram-

dymas.
Powsciågliwie, ussiturintej,
Powsciågliwoµ¢, ussituriejimas.
Powsciågliwy, ussituris. ob.

wstrzemi´zliwy,
Powscieka¢947 si´ jisiusti.

Powsiada¢, jisiesti, sùsiesti.
Powsinoga, k¬ajde.
Powsta¢, powstawa¢, kélties,

ki¬noties.
Powstajåcy, ké¬ås
Powsta¬y, ‹pasikielis.› pakilis.
Powstanczy, pasikielis. kiel´s
Powstanie, kielimos948.
Powstanie¢, pasikielusesis.
Powstanski, pasikielinis.
Powstawa¢, ob. powsta¢949

Powstawanie950, powstanie, kie-
limos. ⁄⁄

[II 550]  Powstrzymywa¢,  pows-
trzyma¢,, u∏turieti.

Powstyda¢ si´, ob. powstydzi¢
si´.

Powstydzi¢ si´, pasigiedieti.
Powszebytny, powszebytni, pra-

am∏ùs, am∏inas. wissuressùs.
Powszechni¢, spowszechni¢, ob.

upowszechni¢.
Powszechnie, abe¬naj.
Powszechnie¢,
Powszechnienie, spowszechnie-

nie,
Powszechnik, Katalikas.
Powszechnoµ¢, abe¬numas.
Powszechny, abe¬nas.
Powszedni, kasdieninis,951

Powszednienie, spowszednienie,
abe¬nawimas.

Powtarza¢, powtórzy¢, kartoti.
Powtarzalny, kartojemas.
Powtarzanie, kartojimas. powtó-

rzenie.
Powtarzanka, parsakyta.

Powtarzany, powtór∏ony, kar-
totas952.

Powtóre, antra, åtra.
Powtórnie, antra karta.
Powtórny, antras,
Powtórzenie, powtórzony, po-

wtórzy¢ ob. powtarzanie, po-
wtarzany, powtarza¢.

Powtyka¢, ibadyti, iwarpyti., i-
durti.

Powybiera¢ iszrankioti, isz¬asyti.
Powybija¢, iszmuszti.
Powy¢, pakaukti.
Powydawa¢, atriedyti953, iszlejsti,

nud√ti (dukterys uØ wyrus954. ⁄⁄
[II 551] Powydobywa¢, iszim¬oti.
PowydråØa¢, iszr√bti. isskobti.

Szaukszta isskopti.

934  S. Ropel. Powojowa¢.
935  Visas ßis straipsnis ^trp.
936  Û. dalis -kimas ^trp. tarp eiluçi¨.
937  Û. galas taisytas.
938  Tais. iß Powo¬owy.
939  S. Ropel. Powonny.
940  Ètrp. ob.
941  Tais. iß Powrócene (?)
942  Ètrp. cz.
943  Prad. raßyti Powrozobiegû, bet ißtai-

syta.
944  Ètrp. c.
945  Prad. raßyti ramdi, bet ißtaisyta.
946  Ètrp. r.
947  Prad. raßyti Powk(?), bet ißtaisyta.
948  Tais. iß kielimas.
949  Û. galas taisytas.
950  Prad. raßyti Powstan, bet ißtaisyta.
951  Po  straipsnio  nuskustas  vienas

Ωodis.
952  Tais. iß kartatas (?)
953  Û. pradΩia taisyta.
954  Û. galas taisytas.
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Powygania¢, iszwajoti.
Powygrywa¢, iszgrajiti.
Powykopywa¢, iszkasinieti.
Powykrada¢, iszwaginieti.
Powykrawa¢, iszgrajØyti, iszpjau-

styti.
Powykr´ca¢, iszsukinieti. (lizdus)
Powylata¢, isz¬akioti.
Powytatywa¢955, isz¬akstyti.
Powy¬upia¢, powy¬upywa¢, isz-

¬upinieti.
Powymyka¢ si´, issprusti.
Powymys¬a¢, pramanyti.
Powymywa¢, isska¬urti, pap¬auti.
Powynajdywa¢, iszradinieti.
Powynosi¢,, iszneszioti.
Powypada¢956, iszkritinieti.
Powyp´dza¢, iszwarinieti.
Powyp¬aca¢, iszmokieti.
Powyp¬asza¢, iszb¬aszkyti.
Powyprowadza¢, iszwadzioti.
Powypycha¢, isstumloti.
Powyrasta¢, iszaugaloti.
Powyr´bywa¢, iszkirsti.
Powyryja¢957, iszrausloti958, isz-

knajsloti.
Powyrywa¢, iszraudinieti.
Powyrzyna¢, iszpjaudinieti. ⁄⁄
[II 552] Powysy¬a¢959, issiuntinie-

ti, issiuntaloti.
Powyskakiwa¢, isszokinieti.
Powysledzi¢, iszjautoti.
Powysrebrza¢, pasidabryti.
Powyt¬acza¢
Powytrzeszcza¢, akys iszpliesti.
Powywraca¢, iszwartaloti.
Powyzdycha¢, iszdwasioti.
PowyØej, wirsziaus.

PowyØsza¢960, pauksztinti. powy-
Øszy¢

PowyØszenie, paauksztinimas.
ob. podwyØszenie.

PowyØszennoµ¢961, powyszo-
noµ¢962, didysta, ob. pycha.

Powyszyciel963, iszauksztintojas.
PowyØyma¢, issunkti, ob. wyØ-

ma¢
Powzda¢, pozdawa¢964, atid√ti,

ob. zda¢,
Pozdanie965,
Powzdycha¢, pajczioti, atputoti.
Powziå¢, gauti,. Powziå¢ wiado-

moµ¢, gauti Øin´.
Powzi´cie, gawimas.
PowzwyØ, auksztin.
Pozabiega¢, uØbiegti kam kial¿,

praneszti.
Pozabiera¢, atim¬oti.
Pozabija¢, uØkalinieti, ¬angus,

durys.
Po∏å¢, poØyna¢, nupjauti rugius,

purus.
Pozachodzi¢, u∏ejti.
Pozaciåga¢, uØtraukti, issiskolyti.
Pozaczyna¢, pradieti.
Pozad, uØpakaliej’. ⁄⁄
[II 553] Pozåda¢, pagejsti
PoØåda¢z, pagejdiejas.
Po∏ådanie, pagejdimas,
PoØådanie, pagejdulawimas.
PoØådany, pagejdamas.
PoØådliwie, gejdulingaj.
PoØådliwoµ¢, gejdulingumas.
PoØådliwy, gejdulingas966.
Pozad¬uØa¢ si´ jisiskolyti967.
PoØådnie, ob. poØådliwie,

PoØådnik, gejdulys.
PoØådnoµ¢, ob. poØådliwoµ¢.
Po∏ådny, ob. poØådliwy.
Pozadowy, uØpakalinis. ob. zad-

ni, tylny.
Pozadusza¢, pasmaugaloti. ob.

podusi¢.
Pozadziera¢, sùsibarti.
Pozagradza¢, uztwarloti, uztwer-

dinieti.
PozajeØdza¢968

Pozajutro, poryta.
Pojutrze969, poryta.
Pozakrzywia¢, uØ¬ankstyti.
PoØalenie, pagajliejimas, pagou-

dimas, pagouda.
PoØali¢ si´, pasigousti. pasi-

guosti.
PoØa¬owa¢, pagajlsti970.
PoØa¬owanie, pagajliejimas.
Pozaludnia¢971,
Pozamaka¢, susz¬apti.
Pozamorski, ob. zamorski, u∏ju-

rinis, uØmarinis. ⁄⁄
[II 554] Pozamorze, uØmaris, uØ-

juris.
Pozamurowywa¢, uØmuryti.
Pozamyka¢, uØdarinieti.
Pozaniedbywa¢
Pozanosi¢, nuneszioti.
Pozaocznie, ob. zaocznie. uØ-

akiuj.
Pozaoczy, uØakys.
Pozapada¢, sukristi. Skr√staj jû

sukrito.
Pozapiecz´towa¢, uØzimieti.
PoØapisywa¢, uØraszyti, uØraszi-

nieti.

Pozapomina¢, uØmirszti, uØmir-
szaloti.

Pozaprawia¢, pritajsyti, uØdaryti.
PoØar, gajsras. ob. zaognienie.
Pozarasta¢, u∏zelti, uØaugti.
Pozara∏a¢, uØkriesti.
Po∏arcie, prarijimas.
PoØarnice, ob. odra, b¬usines972.
Po∏artowa¢, paj√k√ti.
PoØar∏ysty, gajsringas.
Pozasiada¢, susiesti.
PoØazaspakaja¢973, atlikti, uØmo-

kieti sko¬as. uØkakinti.
Pozasuwa¢, u∏kajszioti.
Pozaszywa¢, u∏siuwinieti.
Pozawiera¢, u∏warstyti, u∏da-

ryti.

955  S. Ropel. Powylatywa¢.
956  Prad.  raßyti  Powypadat(?),  bet  iß-

taisyta.
957  Virß  j   smulkiai  priraßyta  w,  bet

S. Ropel. ßioje vietoje Powyryja¢.
958  Tais. iß iszraustoti.
959  S. Ropel. Powysé¬a¢.
960  Prad. raßyti Powyszy, bet ißtaisyta.
961  Tais. iß PodwyØszennoµ¢.
962  Tais. iß podwyszonoµ¢.
963  S. Ropel. PowyØszyciel.
964  Iß  tikr¨j¨  paraßyta  Pozdawa¢,  po-

wzda¢, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti
skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.

965  S. Ropel. Powzdanie.
966  Tais. iß gejdulingac (?)
967  Prad. raßyti jissi, bet ißtaisyta.
968  Prad. raßyti Z(?), bet ißtaisyta.
969  S. Ropel. Pozajutrze.
970  Tais. iß pagailsti.
971  Tais. iß Pozaludni¢.
972  Prad. raßyti p, bet ißtaisyta.
973  S. Ropel. Pozaspokaja¢.
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Pozawija¢, papiloty, sùrijtinti
p¬aukus.

Pozawodzi¢, ne buti pri Øodzio.
Pozawraca¢, apsukti. ⁄⁄
[II 555]  Pozawstydza¢,  uØgie-

dinti.
Pozazdraszcza¢, paskaugieti.
Pozbawienie,
Pozb´d´, fut. od pozbywa¢.
Pozb´dny, ob. niezbyty, niezb´-

dny.
Pozbiega¢, parsarioti.
Pozbiera¢974 sùrankioti, sù¬asyti.
Pozbija¢, sùsekti. sukalti.
Pozbliza¢, suartinti.
Pozby¢, pozbywa¢.
Pozdarza¢ si´, pawykti.
Pozdejmowa¢, nuim¬oti.
Pozdobi¢, ob. ozdobi¢.
Pozdobienie, ob. ozdobienie, oz-

doba.
Pozdrawia¢, paswejkinti.
Pozdrawiacz, paswejkintos, pa-

swejkintojas.
Pozdrowienie, paswejkinimas.
Pozdycha¢, iszdwasioti.
Pozdzia¬y, pozdzi¢, pozdzio, ob.

pózny, pozni¢, Pozno.
Pozdziera¢, nuplieszyti.
PoØ´cie, nupjowimas jawû, nu-

walijimas.
PoØeg¬owa¢, jurù iszejti.
PoØegna¢, atsiswejkinti.
PoØegnalny, atsiswejkinamas. ob.

poØegnawczy.
PoØegnanie, atsiswejkinimas.
Pozegnawczy, ob. poØegnalny.
Pozejmowa¢975, sù saktiù, susekti.

PoØeni¢, sùpatinti, i moteryst´
sùwesti, poØeni¢ si´, pat´ wes-
ti. ⁄⁄

[II 556] PoØenie, trzecia osoba,
czasu przusz¬ego okreslnione-
go. s¬owa, pogna¢976, pawaryti

PoØenienie, sùpatiawimas.
Po∏era¢, poØrze¢, poØre¢, suryti,

springti.
PoØeracz, ob. poØerca
PoØeraczka, springinie.
PoØerajåcy, ob. po∏erczy977,
PoØeranie, poØarcie, springi-

mas978.
PoØerca, springinys.
PoØerczy, springstùs.
PoØerny, springås.
PoØ´ty, nuwalytas.
Pozew,
Pozewne,
Pozewny.
Pozgadywa¢, antsztikti, antszti-

kinieti.
Pozgania¢, nugajnioti.
Pozgromadza¢, sùrankioti.
Pozjada¢, sùwalginieti, suwal-

gyti.
PoØ´bi¢979, sùszaldyti.
Pozi´bnå¢, sùszalti.
Pozieleni¢, pazal√ti.
Poziem, poziemka, poziemkowy,

ob. poziom, poziomka, po-
ziomkowy.

Poziemnie, pa∏iamej, paØiamiuj.
ob. poziomo

Poziemny, paØiami√jis, ob. po-
ziomy.

Poziera¢, pojrze¢, pa∏welgti980.

Pozieranie, pazwelgimas.
Poziew, Øiowulys. ⁄⁄
[II 557] Poziewa¢, ∏iowauti981.
Poziewacz, Øiowawtos982, Øio-

wautojas983.
Poziewanie, Øiowawimas.
Poziewnå¢, ob. ziewnå¢.
Poziewny, Øiowaujis.
PozjeØdØa¢ si´, susiwaØi√ti, sù-

sijoti.
Pozimek, paziemis, priszpawa-

saris.
Poziom,
Poziomka, Øiamune.
Poziomkowy, Øiamuninis.
Poziomie, poziomny, ob. pozio-

mo, poziomny.
Poziemny984, pa∏iam√jis.
Poziomoµ¢, Øiamumas.
Poziomy,
Poz¬aca¢, poz¬oci¢, paauksyti.
Poz¬acanie, poz¬ocenie, paauksi-

jimas.
Poz¬acany, paauksytas.
Pozlata¢985, pa¬aksty986, isz¬aks-

ti987. pozlatywa¢ si´, suliekti988.
sù¬akioti989.

Pozlepia¢, sukibyti.
Pozlewa¢, supylioti.
Poz¬ocenie, ob. poz¬acanie990

Poz¬oci¢, ob. poz¬aca¢.
Poz¬ocisto, paausytaj, poz¬ocisty,

pausytas.
Poz¬ota,
Poz¬otka, ob. poz¬ota.
Poz¬otnik991, paausytojas.
Poz¬otny, paauksijemasis.

Pozmar¬e, ob. posmiertny, po-
grzebowy.

Pozmazywa¢, nusz¬√styti. ⁄⁄
[II 558] Pozmiata¢, nusz¬√ti, nu-

sz¬awinieti992.
Pozmyka¢, palejsti piedsakius,
Pozmysla¢, pramanyti.
Pozmywa¢, nup¬auti, nup¬audi-

nieti.
Pozna¢, poznawa¢, pa∏inti.

974  Po vokabulos Pozbiera¢ buvo  prad.
raßyti kaΩkas kita (dvi trys raid∂s), bet iß-
skusta.

975  Tais. iß Pozejmoma¢.
976  S. Ropel. PoØenie, troisième pers. du

futur défini du verbe transit. Pogna¢ [...]
977  Tais. iß po∏ercy.
978  Iß  tikr¨j¨  paraßyta  springimas, po-

Øarcie, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti
skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.

979  S. Ropel. Pozi´bi¢.
980  Iß tikr¨j¨ paraßyta pa∏welgti, pojrze¢,

bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti
skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.

981  Pirmoji i ^trp.
982  Tais. iß Øiowautos (?)
983  Ètrp. i.
984  Tokios  vokabulos  S. Ropel.  ßioje

vietoje n∂ra, o S. Ropel. Ω. Poziomny (ne
Poziemny!) çia pateiktas prie vokabulos
Poziomnie (S. Dauk. jå paraß∂ Poziomie).

985  Buvo  paraßyta  su  ¬, bet ^striΩasis
br∆kßnelis nubrauktas.

986  Turb∆t nor∂ta paraßyti pa¬akstyti.
987  Turb∆t nor∂ta paraßyti isz¬akstyti.
988  Buvo  paraßyta  su  ¬, bet ^striΩasis

br∆kßnelis nubrauktas.
989  Û-iai pozlatywa¢ si´, suliekti. sù¬akioti

prir. Tekstas -ti. sù¬akioti ^trp. tarp eiluçi¨.
990  Tais. iß poz¬acenie.
991  Prad. raßyti Poz¬otnk, bet ißtaisyta.
992  Tais. iß nusz¬awieti.
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Poznaczenie, paØenklinimas.
Poznaczy¢, paØenklinti.
Poznajomi¢, i paØines suwesti.
Poznak, poznaka, ∏enk¬as.
Poznakomi¢, poznakomi¢ si´, ob.

poznajomi¢, poznajomi¢ si´.
Paznanie993, paØinimas.
Poznasza¢, sunieszioti, supydyti.
Poznawa¢, paØinti.
Poznawacz, ob. poznawca.
Poznawanie994, pazinimas.
Poznawca, Øinowas.
Poznawczyni, Øinowe.
Pózniak, wie¬√jis.
Pózni¢, wiel√ti, ob. opóznia¢,

spoØni¢.
Pózniej, wielaus. pózniejszy, wie-

lesnis.
Pózniejszoµ¢, wie¬umas.
Pózniejszy, wielesnis.
Póznienie, wielinimos. ob. opoz-

nienie, spoznianie995.
Póznik,
Poznika¢, isznykti.
Po∏no, wie¬aj.
Poznoi¢,
Póznorodny, ob. pózny. wiely-

bas. ⁄⁄
[II 559] Póznoµ¢, wielybumas.
Pózny, wielybas996.
Pozóba¢, sùlesti, sùlesinieti.
PoØoczy¢, paregieti, ob. zoczy¢.
PoØoga, degiesas. pl. degiesaj997.
PoØognik, uØdegiejas.
PoØogowy, gajsrinis.
PoØó¬ci¢, pagéltinti998.
PoØó¬cie¢, poØo¬knå¢. pagelsti999

PoØó¬k¬y, pagéltis.

PoØó¬knienie, pagéltimas.
PoØonå¢, pawaryti.
Pozór, rajszkybe. ob. wzór.
Pozornie, rajszkéj.
Pozornoµ¢, rajszkumas.
Pozorny, rajszkùs.
Pozorzysty, Øibulingas,
Pozosta¢, pozostawa¢, palikti.
Pozostale¢, palikielis.
Pozosta¬oµ¢, palikimas.
Pozosta¬y, palikis.
Pozostawa¢, palikti, palikinieti.
Pozostawia¢, palikti.
Pozostawienie, palikimas. ob. zo-

stawienie.
PoØoszcza, poØoØa, ob. poØognik.
PoØrebi¢ si´, pozrzebi¢ si´, apsi-

turieti.
Pozre¢, pojrze¢, pazwelgti, poj-

rzenie, paØwelgimas.
Pozrywa¢, sùtraukyti.
PoØrze¢, ob. poØera¢
Pozrzeka¢ si´, atsi∏adieti. ⁄⁄
[II 560] Porzuca¢1000, pamieczioti.
Pozsiada¢, nusiesti.
Pozszywa¢, susiu¬oti.
PoØu¢, sugromulti.
Pozwabia¢, priwiloti.
Pozwa¢, ob. pozywa¢.
Pozwala¢, lejsti.
Pozwalacz, lejdiejas.
Pozwalanie, pozwolenie, lejdi-

mas.
Pozwanie, ob. pozywanie.
2 Pozwany,
1 Pozwaniec,
Pozwiera¢, uØwerti, u∏daryti1001.
Pozwierzchny, wirszutinis.

Pozwiesza¢, isswarstyti.
Pozwija¢, sùwyturti.
Pozwodzi¢, suwadzioti.
Pozwolenie, ob. pozwalanie.
Pozwolenstwo, ob. pozwolanie.
Pozwoli¢, ob. pozwala¢.
Pozwowy,
Pozwyci´Øa¢, pargalieti1002.
Po∏y¢, pagywoti, pagywenti.
Po∏y¢, suwalgyti, sùdiewieti, pa-

klejsti.
PoØycie, suwalgymas. sudiewie-

jimas.
Pozycya, ob. po¬oØenie.
PoØycza¢1003, paskolyti.
PoØyczalnik, pasko¬otojas1004.
PoØyczalny, paskolijemas.
PoØyczanie, poØyczenie, pasko-

lijimas1005. ⁄⁄
[II 561] PoØyczany, poØyczony,

paskolitas.
PoØyczek, ob. poØyczka.
PoØyczenie, ob. poØyczanie.
PoØyczka, sko¬a.
PoØyczkowy, skolinis.
PoØycznik, ob. poØyczalnik.
PoØyczny, skolijémas1006.
PoØyczony, ob. poØyczany1007.
PoØyczy¢, ob. poØycza¢.
PoØydziec, spoØydzie¢, Æydù ta-

pti.
PoØy¬y, i amØiu atej´s.
PoØyna¢, ob. ∏å¢, poØå¢.
PoØynki, ob. obØynki1008.
Pozyska¢, atgauti.
Pozyskanie, pozyszczenie, atga-

wimas.
PoØyteczek, naudele.

PoØytecznie¢, naudingù tapti.
PoØyteczno, naudingaj.
PoØytecznoµ¢, naudingumas.
PoØyteczny, naudingas. ob. uØy-

teczny, korzystny.
PoØytek nauda.
PoØytkowa¢, naudoti.
PoØytkowanie, naudojimas.
PoØytkowy, naudinis.
Pozytura, ob. postawa.
Pozytyw, pozytywek. wargone-

lej1009.
PoØyw, gywojimas.
PoØywa, penas, ⁄⁄
[II 562] Pozywa¢, pozwa¢.
PoØywa¢, ‹naudoti.› walgyti, mi-

sti.
Pozywacz,
Pozywanie, pozwanie,

993  S. Ropel. Poznanie.
994  Prad. raßyti Poznawaw, bet ißtaisyta.
995  Tais. iß spoznienie (?)
996  Tais. iß wielibas.
997  Prad. raßyti des, bet ißtaisyta.
998  Prad. raßyti pagén, bet ißtaisyta.
999  Iß tikr¨j¨  paraßyta  pagelsti. poØo¬k-

nå¢, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti
skaçiukais atitinkamai 2 ir 1.
1000  S. Ropel. Pozrzuca¢.
1001  R. ∏ taisyta.
1002  Ètrp. l.
1003  Tais. iß PoØyczy¢.
1004  Tais. iß pasko¬otas.
1005  Ètrp. k.
1006  Tais. iß skojimas.
1007  Prad. raßyti poØyczac, bet ißtaisyta.
1008  Ètrp. b.
1009  Iß tikr¨j¨ paraßyta wargonelej. pozy-

tywek, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti
skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.
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PoØywanie, ‹naudojimas.› walgy-
mas, mitimas.

PoØywienie, mitimas.
PoØywnoµ¢, penas, mita¬as.
PoØywny, penås, majtinùs.
Po∏Øe¢, sùdegti, sùdeginti.
PozØyma¢1010, sùruksz¬oti1011, poz-

Øyma¢ si´, susiraukti.
PoØzyma¢ si´, sùtu∏ti, supykti.
Pra, propos. pro.
Pra, karsztis.
Prababka1012, prababa, probo-

bute1013.
Prababczyn, prababin, probobu-

tinis.
Pra¢, piera¢, upra¢, wypra¢, skal-

bti, isskalbti.
Praca, darbas
Pråciany, wicinis1014. Kosz pr´-

ciany1015, pintine wicine.
Pråcie, pr´cie, wices.
Pracowa¢, dirbti.
Pracowanie, dirbimas.
Pracowicie, pracowito, darbingaj.
Pracowitoµ¢, darbingumas.
Pracowity, darbingas.
Pracownia,
Pracownica, pracowniczka, dar-

binyké.
Pracowniczek, darbinykéles.
Pracownik, darbinykas.
Pracowny, ob. pracowity. ⁄⁄
[II 563]  Pracz,  praczyk,  ob.  ki-

janka.
Praczyn1016, skalbiejinis.
Praczka, skalbieja
Praczow, kultuwinis.
Praczy, skalbiejinis.

Pråd, sriautas.
Prådowina, szijksztas, medis un-

diniej’ Ø¬ugsùs.
Pradziad, probocziùs, pl. pra-

dziadowie, proboczej.
Pradziadowy, pradziadowski,

proboczinis1017.
Pråg, pråga, ob. pr´gierz.
Praglec,
Pragmatycznie
Pragmatyczny1018,
Pragmatyka,
Pragnåc, trokszti,
Pragnåcy, troksztùs.
Pragniciel, troskiejas1019.
Pragnienie, troszkimas.
Praktycznie1020,
Praktycznoµ¢,
Praktyk,
Praktyka.
Pratykant1021.
Pratykarka. ob wieszczbiarka,

wróØka.
Pratykarski,
Pratykarstwo,
Pratykarz, ob. wieszczek.
Pratykowa¢,
Praktykowanie. ⁄⁄
[II 564]  Pra¬acki,  Pra¬otinis.  po

Pra¬acku, pra¬otiszkaj1022.
Pra¬actwo, Pra¬otija.
Pra¬at, Pra¬otas.
Pra¬atura, pra¬otyste.
Pralnia1023, skalbyk¬a.
Pralnik, kultuwe, ob. kijanka.
Pralny, kultuwinis.
Pram, ob. prom.
Pramatka, promotina,1024

2 Pranie,   skalbimas,   welieji-
mas1025.

1 Pramo, statej, ob. prosto.
Prany, ska¬btas, welietas.
Praojcie¢, pratiewùs.
Praojcow, praojcowy, praojcows-

ki1026, pratiewinis.
Praprababa, praprababka, pro-

probobute.
Praprababi, praprababin, prapra-

babczyn, praprabobutinis.
Prapradziad, proprobocziùs.
Prapradziadowy, prapradziado-

wski, proproboczinis.
Prapraszczur, bocziùs1027 propro-

probocziaus
Praprawnuczka,
Praprawnuczy,
Praprawnuk,
Prarodzi¢, bocziùs.
Prarodzicielka, bobute.
Prarodzicielski, boczinis.
Prasa,
Prask,
Praska¢, prasknå¢. ob. trzaska¢.
Praskur, ob. proskur, pyragelis

tejp wadinamas. ⁄⁄
[II 565] Prasnica, prasnik, pras-

ny, ob. przasnica, przasnik,
przasny.

Prasny, prasowy, spastuwinis1028.
Praso¬, pardawiejas druskos.
Praso¬ka, pardawieja druskas.
Prasolstwo, pardawimas drus-

kos.
Prasowa¢, spausti, prosawoti.
Prasowanie, spaudimas.
Prasownik, spaudiejas.

Prasowy, ob. prasny.
Prasza¢, ¬ugoti. praszyti.
Praszcz´, pl. praszcz´ta. rykszte,

ob. roØga, pr´t.
Praszczur
Praszczurow, praszczurowy.
Pråtek1029, pråtka, wirba¬as. wir-

balelis1030.
Praw, prawy, tejsùs.
Prawda, tiesa, arba tijsa.
Prawodawca1031, jistatytojas, tie-

sos padietojas.

1010  Ètrp. z.
1011  Ètrp. prießd. sù-.
1012  S. Ropel.  ißkelta  vokabula Prababa,

o ne Prababka.
1013  Iß tikr¨j¨ paraßyta probobute, praba-

ba, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti
skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.
1014  Tais. iß witinis.
1015  S. Ropel. Kosz pråciany.
1016  S. Ropel. Praczczyn.
1017  Iß  tikr¨j¨ paraßyta proboczinis, pra-

dziadowski, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunume-
ruoti skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.
1018  Tais. iß Pragmatycznie.
1019  Turb∆t nor∂ta paraßyti troszkiejas.
1020  Ètrp. k.
1021  Tais. iß Pratikant. Íi bei penkios to-

lesn∂s vokabulos S. Ropel. prasideda
Prakt-, o ne Prat-.
1022  Ètrp. r. R. ¬ paraßyta su dviem ^stri-

Ωais br∆kßneliais.
1023  Prad. raßyti Prar, bet ißtaisyta.
1024  Visas ßis straipsnis ^trp.
1025  Û. taisytas.
1026  Tais. iß proojcowski.
1027  Û. pradΩia taisyta.
1028  Turb∆t nor∂ta paraßyti spaustuwinis.
1029  Antroji Ω-io raid∂ taisyta.
1030  Prad. raßyti wirp, bet ißtaisyta.
1031  S. Ropel. Prawdo¬owca.
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Prawolubca1032, prawolubnik, tie-
samylis.

Prawolubnie, tiesamejlej.
Prawolubnik, ob. prawolubca.
Prawolubnoµ¢, mejletiesos. arba

tiesosmejle.
Prawolubny, tiesamylis.
Prawdomowca, tiesakalbis.
Prawdmownoµ¢1033, prawdomo-

wstwo, tiesaka¬bumas.
Prawdomowny, tiesakalbingas.
Prawdopodobienstwo1034, tiesos

pawiedumas.
Prawdopodobny, pradopozorny,

tiesajpawiedùs.
Prawdos¬owny, tiesasakis. ⁄⁄
[II 566]  Prawdowierny,  tiesase-

kis.
Prawdzenie
Prawdzi¢, tiesasakis.
Prawdzi¢, ob. sprawdzi¢.
Prawdziwie,1035

Prawdziwoµ¢,1036

Prawdziwy
Prawi¢, bi¬oti, kalbieti.
Prawica, deszine.
Prawiciel, rieditojas.
Prawictwo, ob. dziewictwo, ob.

prawiczenstwo.
Prawiczek,
Prawiczeˆstwo,
Prawiczka, ob. dziewica, panna,
Prawiczny,
Prawidlnie,
Prawidlnik1037,
Prawidlnoµ¢,
Prawidlny,
Prawid¬o, tajsykle.

Prawo1038, jistatymas.
Prawie, ob. naleØycie.
Prawienie, kalbiejimas.
Prawnica, prawniczka.
Prawnicki1039, ob. prawnicz.
Prawnictwo,
Prawniczek, ob. adwokacik.
Prawniczka,
Prawniczo, ⁄⁄
[II 567] Prawniczy,
Prawnie,
Prawnik,
Prawnoµ¢,
Prawnucz´ta,
Prawnuczka,
Prawnuczy,
Prawnuk,
Prawnuka, prawnuczka,
Prawnukowy,
Prawny,
Prawo,
Prawo, ob. prawie. ob. prawy
Prawobierca,
Prawowojny1040,
Prawobroˆca, ob. prokurator1041,
Prawoczesny
Prawodawca,
Prawodawczo,
Prawodawczy,
Prawodawczyni,
Prawodawstwo,
Prawoduszny,
PrawokaØca, prawo¬omca,
Prawo¬omnie,
Prawo¬omny,
Prawo¬omstwo,
Prawocnoµ¢1042

Prawomocny, ⁄⁄

[II 568] Prawomyslnoµ¢,
Prawomyslny,
Prawopis,
Prawopistwo,
Praworadnik, praworadzca1043,
Prawoµ¢,
Prawos¬awca, prawos¬awnik,
Prawos¬awny,
Prawostawca.
Prawostawnie,
Prawostawnoµ¢
Prawostawny,
Prawostrzezca,
Prawotwórca,
Prawowa¢,
Prawowanie si´,
Prawowiedca,
Prawowiedztwo,
Prawowiernie,
Prawowiernik,
Prawowiernoµ¢,
Prawowierny,
Prawowitoµ¢,
Prawowity,
Prawoznawca,
Prawoznawczy
Prawoznawstwo,
Prawy, praw,
Prå∏czasto1044, ⁄⁄
[II 569] Prå∏czasty,
PraØe¢, ob. praglec1045.
Pra∏enie,
PråØka,
PråØkowanie,
PråØkowany, prå∏kowaty.
PraØmo,
Pra∏nik,
Pra∏ony

PraØuchy,
PraØy¢, spirgyti.
PråØysty,
Prebenda1046,
Prebendarski,
Prebendarz,
Precedencya, ob. pierwszeˆstwo.
Precel,
Preceptor, ob. nauczyciel,
Preceptorski, ob. nauczycielski,
Pr´cik,
Pr´cikowy,
Pr´ciuchno,
Pr´ciuchny,
Precypitat
Precipitowa¢1047.
Precipitowanie1048,
Precyzya,
Przecz1049, szalen,

1032  Íi bei keturios  tolesn∂s  vokabulos
S. Ropel. prasideda Prawdo-, o ne Prawo-.
1033  S. Ropel. Prawdomownoµ¢.
1034  Ètrp. podo.
1035  Toliau nuskustas vienas Ω.
1036  Toliau nuskustas vienas Ω.
1037  R. n taisyta.
1038  Tokios  vokabulos  S. Ropel.  ßioje

vietoje n∂ra, o Ω. Prawo çia pateiktas prie
vokabulos Prawid¬o.
1039  Ètrp. c.
1040  S. Ropel. Prawobojny.
1041  Prad. raßyti prokut(?), bet ißtaisyta.
1042  Û. skustas, taisytas. S. Ropel. Prawo-

mocnoµ¢.
1043  Ètrp. z.
1044  Û. taisytas.
1045  Tais. iß pragliec.
1046  Prad. raßyti B(?), bet ißtaisyta.
1047  S. Ropel. Precypitowa¢.
1048  S. Ropel. Precypitowanie.
1049  S. Ropel. Precz.
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Predestynacya,
Pr´dki, ⁄⁄
[II 570] Pr´tko1050, spierù1051, spie-

rej. grejtaj, grejczej.
Pi´tkociek¬y1052, grejtaj tekås.
Pr´tkolotny, gretaj1053 lekås.
Pr´tkoµ¢, grejtybe.
Pr´tkoufnoµ¢,
Pr´tkoufny,
Pr´tkowi´d¬y, grejtaj wystùs
Pr´tkowiernoµ¢, ob. ¬atwowier-

noµ¢.
Pr´tkowierny, ob. ¬atwowierny.
Pr´dszoµ¢1054, grejtybe.
Pr´dszy, grejtesnis.
Predykant,
Pr´dzej, grejcziaus.
Pr´dziuchno, pr´dziuchny, pr´-

dziutko, pr´dziutki, ob. pr´-
ciuchno, pr´ciuchny

Preexystowa¢,
Prefekt,
Prefektowstwo1055,
Prefektowski,
Prefektura,
Prerencya1056,
Pr´ga, ob. pr´gierz,
Pr´gierz,
Pr´gierzowy,
Pr´gowa¢,
Pr´gowanie,
Pr´gowaty, pr´gowany,
Prejudykat, prejudikata.
Prelatura, ob. pra¬atura.
Preliminarny. ⁄⁄
[II 571]1057 Premedytacya,
Premudry, przemådry,
Prenumerant,

Prenumerata,
Prenumerator, ob. przeduplaci-

ciel.
Prenumeratorski,
Prenumerowa¢,
Prenumerowanie,
Preparacya, ob. przygotowanie.
Preparowa¢, ob. przyrzådza¢, za-

prawia¢.
Preparowanie,
Preparowany,
Prepozycya,
Prepozytura, ob. prze¬oØeˆstwo.
Prerogatywa,
Preser, presser, ob. prasownik.
Preskrypcya. ob. przedawnienie
Pr´slica, ob. prz´slica,
Pr´t,
Pretensya,
Pretensyonalnie, pretensyinie,
Pretensionalnoµ¢1058

Pretensionalny1059. pretensyjny.
Pretext,
Pr´tki, pr´tko, ob. pr´dki, pr´-

dko.
Prewet,
Prezbyter, ob. kap¬an.
Prezbyteryanin, ⁄⁄
[II 572] Prezbiteryanizm1060,
Prezbiteryanski,
Prezbiteryum,
Pr´Øe¢, ob. pragle¢.
Prezencik,
Prezencya, ob. przytomnoµ¢, o-

becnoµ¢,
Prezent, ob. dar, podarek, poda-

runek,
Prezenta,1061

Prezentacya,
Prezentowa¢,
Prezentowanie,
Prezerwatywa, ob.1062 zabobieØe-

nie1063, ochrona.
Prezes, ob. prezydent,
Prezeska,
Prezesostwo1064,
Prezesowski,
Prezumcya, ob. domysl, domnie-

manie,
Pr´Øy¢, ob. naciåga¢, napina¢.
Prezydencya, ob. prezesostwo
Prezydent,
Prezydentka,
Prezydenski1065,
Prezydowa¢, ob.1066 przewodni-

czy¢.
Prezydowanie,
Prezydujåcy,
Proba, ob. probka.
Probacya,
Probalnia,
Probant, ⁄⁄
[II 573] Probantka,
Probata,
Probatyczny,
Probierczy, probierny,
Probiernia
Probierny, ob. probierczy.
Probierski,
Probierz,
Problema, ob. zagadnienie,
Problematycznie, ob. zagadko-

wo1067.
Problematycznoµ¢, ob. zagadko-

woµ¢.
Problematyczny, ob. zagadkowy.

Próbny, ob. probierczy.
Probostwo, prabascija
Proboszcz, prabasciùs.
Proboszczowski, prabascinis.
Probowa¢, mandyti.
Próbowanie, mandymas.
Próbowany, mandytas.
Probowny
Pró¢, ob. pru¢, ardyti.
Proca, swilksnis.
Procarski, swilksninis.
Procarstwo, swilksninykaj, swil-

ksnijej
Procarz, swilksninykas, procnik,

procownik.
Proceder, ob. post´pek, post´-

powanie. ob. proces
Procent, pa¬ukas.
Procentowicz, ob. lichwiarz.

1050  Íi bei aßtuonios tolesn∂s vokabulos
S. Ropel. prasideda Pr´d-.
1051  Ètrp. i.
1052  S. Ropel. Pr´dkociek¬y.
1053  Sic!
1054  Prad. raßyti P´t, bet ißtaisyta.
1055  S. Ropel. Prefektostwo.
1056  S. Ropel. Preferencya.
1057  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 25 — tai lanko numeris.
1058  S. Ropel. Pretensyonalnoµ¢.
1059  S. Ropel. Pretensyonalny.
1060  Íi bei dvi tolesn∂s vokabulos S. Ro-

pel. prasideda Prezby-, o ne Prezbi-.
1061  Po vokabulos kaΩkas nuskusta.
1062  Ètrp. ob.
1063  S. Ropel. ZapobieØenie.
1064  Ètrp. r.
1065  S. Ropel. Prezydentski.
1066  Ètrp. ob.
1067  Pirmoji a ^trp.



352 353

Procentowy, pa¬ukinis.
Proces. ⁄⁄
[II 574] Procesowa¢, procesowa¢

si´, ob. prawowa¢, prawowa¢
si´.

Procesowanie, procesowanie si´,
ob. prawowanie.

Procesowy,
Processya, ob.1068 pochodzenie,
Procesyonalnie,
Procesyonalny,
Proch, dulké, parakas.
Prochnica, prusnica.
Prochnie¢, kirmgrauØoti, ob.

gni¢, butwie¢.
Prochnienie, kirmgrauzojimas1069.
Prochnisko, kirmgrau∏as1070.
Prochno, pjau¬as
Prochowka,
Prochownia1071, parakiniczia. pa-

rakawne.
Prochowniica1072, parachownicz-

ka,
Prochowniczka, ob. piaseczni-

czka.
Prochownik1073,, parakinykas.
Prochowy,
Prócie, ob. prucie.
Procnik, ob. procarz.
Procny.
Prócz,
Produkcya,
Produkcyiny,
Produkowa¢.
Produkt.
Produjåcy1074.
Profan, ob. nieposwi´cony,
Profanacya, ⁄⁄

[II 575] Profanowa¢1075,
Profanowanie, sprofanowanie,
Profes.
Profeska.
Profesor, mokitojas.
Professorka1076, mokitoja.
Profesorstwo
Profesura
Profesya.
Profesyonalista1077, profesyonista,

ob. rzemieslnik.
Profit
Profitka.
Profitowa¢,
Profitowny, ob. korzystny, poØy-

teczny, zyskowny.
Profos1078

Prog, slenkstis.
Prognostyk,
Prognostikowa¢1079, ob. wróØy¢,

przepowiada¢.
Progowy, slenkstinis.
Program,
Programowy,
Progres.
Progresowy,
Progresya,
Progresyjnie,
Projekcik, ob. projekt.
Projekcista,
Projekcya,
Projekt. ⁄⁄
[II 576] Projektowa¢,
Projektowanie, uprojektowanie,
Proklamacya, ob. odezwa.
Prokonsul,
Prokonsularny1080,
Prokonsulat,

Prokonsulostwo,
Prokonsulow
Prokonsulowski,
Prokuracya,
Prokurat, prokurator,
Prokuratorski,
Prokuratorstwo,
Prokurowa¢,
Prolegomena, pratarme,
Proletaryusz1081,
Prolog,
Prolongacya, pailginimas.
Prolongowa¢, pailginti.
Prom, pram, prum, paramas arba

pramas, jog sù kartiemis pasi-
remdamis ant p¬oustu, ke¬,
p¬oustas, wadinas, kùrsaj ant
linu pakabintas p¬udùr.

Promenada, wajksciojimas.
Promieˆ, spindulys.
Promieniajåcy1082, spindås.
Promieni¢, spindieti.
Promienienie, spindiejimas.
Promienisto, spindul√taj, spin-

dantej.
Promienistoµ¢, spindulumas.

spindulawimas.
Promienisty1083, spindul√tas1084,

spindulingas. ⁄⁄
[II 577] Promot, paauksztintas
Promota, paauksztinimas.
Promotor, ob, forytarz, paauksz-

tintojas.
Promotorka, paauksztintoja
Promowa¢, ob. wywyØszy¢1085,

pauksztinti.
Promowanie, pauksztinimas.
Promowy, pramis, p¬√stinis.

Promyk, spindulelis.
Pronuncyacya1086. isztarimas.
Propagacya, ob. szer∏enie, upo-

wszechnienie
Propaganda,
Propagandysta, propagandzista,

p¬atintojas1087.
Propagator,, ob szerØyciel,
Propagowa¢, ob. szerzy¢, upo-

wszechni¢.
Propgowanie1088, ob. szerzenie.
Propinacya,
Proponowa¢, siu¬oti, zapropono-

wa¢, pasiu¬oti.
Proporcowy, papartinis, wiela-

winis.
Proporcya, ob. stosunek,
Proporcyonalnie,
Proporcyonalnoµ¢,
Proporcyonalny,

1068  Ètrp. ob.
1069  Prad. raßyti s, bet ißtaisyta.
1070  Prad. raßyti kirmk, bet ißtaisyta.
1071  Tais. iß Prochownie.
1072  S. Ropel. Prochownica.
1073  Tais. iß Prochownicz.
1074  S. Ropel. Produkujåcy.
1075  Ètrp. r.
1076  S. Ropel. Profesorka.
1077  Prad. raßyti Profesyoni, bet ißtaisyta.
1078  Û. taisytas.
1079  S. Ropel. Prognostykowa¢.
1080  Tais. iß Prokunsularny.
1081  Tais. iß Proletariusz.
1082  Prad. raßyti pronie, bet ißtaisyta.
1083  Û. galas taisytas.
1084  Û. galas taisytas.
1085  Ètrp. Ø.
1086  Ètrp. r.
1087  Prad. raßyti pr, bet ißtaisyta.
1088  S. Ropel. Propagowanie.
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Proporcyonowa¢, ob. stosowny.
Proporcznik, ob. propornik.
Proporczyk, wielawinykas.
Propornik,
Proporze¢,
Propozycya, prze¬oØenie, przed-

stawie.
Proporcyjka1089,
Prorocki, prajowinis1090. ⁄⁄
[II 578]  Proroctwo,  ob.  propo-

wiednia. prajowumas.
Proroczenie, ob. prorokowanie,

prajowimas.
Proroczo, prajowingaj,
Proroczoµ¢, prajowumas,
Proroczy, prajowinis.
Proroczy¢, prajowinti.
Prorok, prajowas.
Prorokini, prajowe.
Prorokowa¢, prajowyti.
Prorokowanie, prajowijimas.
Prorokowany, prajowytas.
Proµba, ob. prozba. ¬ugojimas.
Próscia, praszùs. ¬ugotojas.
Pros¢i¢1091, ¬ugoti. praszyti
Proscica, trinytis.
Proscie¢, prastieti.
Proµciej, od. prosto, prosciejszy,

ob. prosto, prosty.
Prosciuchno, prosciutko, prosciu-

tenko, prosciusienko, tiesokas,
tiesytelys1092.

Prosciuchny, prosciutki, prosiu-
tenki, proµciusienki, tiesokas,
tiesytelys.

Proscizna, prastumas, prastybe.
ob. prostota.

Prosiak, ob. prosi´, parszelis.

Prosiany,
Prosiåtko, paszelelis1093, parszy-

tis.
Prosi¢, ¬ugoti, praszyti, prosi¢ si´

¬ugoties, praszities.
Prosi¢ si´, ob.1094 oprosi¢ si´.
Prosiciel, ¬ugotojas.
Prosicielka. ¬ugotoja.
Prosi´, parszytis. ⁄⁄
[II 579] Prosi´cina, parsziena.
Prosi´cy, parszinis
Prosiennik,
Proskrypcya,
Proµna, udrota kiaule.
Prosniak1095, parszelis, ob. pro-

siak
Prosnianka1096,
Proso,
Prosownica,
Prosowy,
Prospekt, powiziùs.
Prospektowy, powizinis.
Prost, net, wnet,
Prostacki, prostaczy, prascioki-

nis.
Prostactwo, prasciokybe1097.
Prostaczech1098, prasciokajtis, pra-

sciokélis.
Prostaczenie, prasciokinimas.
Prostaczka, prascioké.
Prostaczoµ¢, prasciokumas, pras-

ciokybe.
Prostaczy, ob. prostacki.
Prostaczy¢, prasciokinti.
Prostak, prasciokas.
Prostakowaty, prasciokokas.
Prostka, prasta, worie¬ka.
Prosto, statej, staczej.

Prostodrozny,
Prostodusznie,
Prostodusznoµ¢,
Prostoduszny, ⁄⁄
[II 580]  Prostodziobek1099,  stat-

snapis.
Prostodziubny, statsnapinis.
Prostokåt, keturkantis.
Prostokåtny, ketùrkampinis.
Prostokreslny, statbrieØinis.
Prostomownoµ¢,
Prostomówny,
Prostopad¬a1100,
Prostopadle,
Prostopad¬oµ¢,
Prostopad¬y,
Prostoµ¢, tiesumas.
Prostoscienny, tiessieninis.
Prostoszczeroµ¢,
Prostoszczery, ob. prostoduszny.
Prostoszczerze,
Prostosznur, tieswirwe.
Prostoszyj, statkaklis1101, tieska-

klis.
Prostota, prastybe.
Prostowa¢, tiesinti.
Prostowanie, tiesinimas.
Prostowiernoµ¢,
Prostowierny,
Prostow¬osy, statp¬aukis.
Prosty1102,
Prostytucya,
Proszåcy, ¬ugojis.
Proszak, ¬ugotojas.
Proszczek,
Prosz´, od prosi¢. ⁄⁄
[II 581] Prósz´, od prószy¢.
Proszek, dùlkéle.

Proszenie, ¬ugojimas, pakwieti-
mas. kwietimas.

Proszeniec, ¬ugotojas.
Proszkowa¢, dùlkinti1103

Proszkowanie, dùlkinimas.
Prosznisty, dulkingas.
Proszony, pakwiestas1104, kwies-

tas, kwijstas.
Prószy¢, dùlkinti, naprószy¢, pri-

dùlkinti.
Prószysty, dùlkinas.
Protegowa¢, ob. wspiera¢, g¬obti,

szelpti.
Protegowanie, g¬obimas, szelpi-

mas.
Protegowany, g¬obamas. szelpa-

mas
Protegujåcy, g¬obås.

1089  S. Ropel. Propozycyjka.
1090  Tais. iß prajawinis.
1091  Tais. iß Prosi¢.
1092  Iß  tikr¨j¨  paraßyta tiesytelys, tieso-

kas, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti
skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.
1093  Turb∆t nor∂ta paraßyti parszelelis.
1094  Prad. raßyti op, bet ißtaisyta.
1095  Ètrp. n.
1096  Tais. iß Proso.
1097  Prad. raßyti s, bet ißtaisyta.
1098  Prad. raßyti Prostal(?), bet ißtaisyta.

Galinis raßmuo ch nuvalytas, t. y. tarsi
nubrauktas, taçiau vietoj jo nieko nepa-
raßyta. S. Ropel. Prostaczek.
1099  Tais. iß Prostodziobec.
1100  Prad. raßyti Prostopal(?), bet ißtaisy-

ta, v∂l imta raßyti Prostopad¬ec, bet v∂l
ißtaisyta.
1101  Tais. iß statkaktis.
1102  Û. taisytas.
1103  Visas ßis straipsnis ^trp.
1104  Prad. raßyti pakie, bet ißtaisyta.
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Protekcya, ob, opieka, g¬oba.
Protekcyjnie, g¬obingaj
Protekcyiny, g¬obingas.
Protektor,, ob. g¬obiejas.
Protektorat, g¬obyba1105.
Protektorka, g¬obieja.
Protektorski, g¬obinis1106.
Protektorstwo, g¬obumas.
Protestacya,
Protestancki,
Protestant,
Protestanka1107,
Protestantyzm,
Protestowa¢1108,
Protestowanie,
Proteusz,
Protoko¬,
Protokolarnie, ⁄⁄
[II 582] Protokólarny,
Protokólista1109.
Protom´czenik,
Protomedyk,
Protopop.
Protunkowano. ob. tymczasem.
Protunkowany, ob. tymczasowy
Prowad, lydietojas, prawadny-

kas.
Prowadzenie, lydiejimas, pra-

wadnykawimas.
Prowadzi¢ lydieti, westi.
Prowadziciel, lydietojas, wedie-

jas.
Prowadzony, lydietas, westas.
Prowent, ob. dochod, przychod,

intrata.
Prowentowy,
Prowiancki, ob, prowiantowy1110,

majstinis.

Pró∏niacki, tingùs, ob. pró∏nia-
czy.

PróØniactwo, tingiejimas, tingu-
mas.

PróØniacze¢1114, tingieti, pataj-
kauti.

PróØniaczenie, tingiejimas, pataj-
kawimas.

PróØniaczka, tinginie, patajkune.
ProØniaczo, tingéj,
Prózniaczy, tingas.
Pró∏niaczy¢, tinginieti.
PróØniaczysko, tinginys. pataj-

kunas.
Pró∏niak, tinginys.
Pró∏ni¢, tùsztinti.
Pró∏nica, tusztybe.
PróØniusienki, pró∏niutenki, tu-

sztytelys.
PróØniusienko1115, próØniutenko,

tusztytelej.
Pró∏no, tusztejs, tuszczejs. Tusz-

tejs ratajs iszwaØiawo. na pró-
∏no, we¬tuj, ob. darmo, darem-
nie. ⁄⁄

[II 584]  ProØnog¬owka, ob. pó¬-
g¬owek.

PróØnojad, ob. darmojad.
Pró∏nomówca, ta¬awykas.
Pró∏nomówienie1116, ta¬awojimas.
Pró∏nomownoµ¢, ta¬awykumas.
Pró∏nomowny, ta¬awois.
Pró∏noµ¢, tusztybe. ob. czczoµ¢.
Pró∏nostka, niekdziugumas.
PróØnota, ob. pro∏noµ¢, czczoµ¢.
Pró∏umny1117, tuszczprotis.
Pro∏nowa¢, patajkauti.
Proznowanie, patajkawimas.

Pró∏nowiatr, ob. wietrznik,
Pró∏ny, tuszczias, tusztias
Prozodya, ob.1118 iloczas.
Prozodyiny, ob. iloczasowy.
Pru¢, ardyti.
Pruchawka, ob. purchawka.
Pruchnie¢, pruchno, ob. próch-

nie¢, próchno1119.
Prucia¢, ob. prycia¢.
Prucie, ardymas.
Prum, ob próm.
Prusaczka, parusiene, prusiene.
Prusak, parusionis1120, prusionis,

prusas.
Pruski, prusinis.
Prusnica, ob. prochnica.
Prusaj1121, parusej
Prusnica1122, ob. prochnica.

Prowiant, majsta, penas.
Prowiantowa¢, majstauti, maj-

tinti.
Prowiantowanie, uprowiantowa-

nie.
Prowiantowy, majstinis
Prowidowa¢, ob. prowiantowa¢
Prowidowanie, ob. prowianto-

wanie.
Prowincya, sritis.
Prowincya¬, prawincijo¬as, wy-

resnesis zokanykû.
Prowincyalny,
Prowincyalski,
Prowincyalstwo.
Prowincyariusz, prowincyusz,

plumpis.
Prowincyonalny,
Prowincyonalizm1111.
Prowisor,
Prowizya, ob. zapas, zasob, ob

procent
Prowokacya, ob. wyzyw1112, wy-

zwanie, iszwadinimas. ⁄⁄
[II 583] Prowokowa¢, ob. odwo-

¬ywa¢ si´.
Proza,
Prozaicznoµ¢,
Prozaicznie1113,
Prozaiczny,
Prozator,
Pro∏ba, ¬uksina
Pro∏ek, sl´kstelis, ob. próg.
Prozelita,
Prozelityzm.
Prózen, ob. próØny.
Próznia, tusztumas.

1105  Prad. raßyti gr, bet ißtaisyta.
1106  Iß  tikr¨j¨  paraßyta g¬obåntesis, bet

virß ånt smulkiau priraßyta inis.
1107  S. Ropel. Protestantka.
1108  Prad. raßyti Pros, bet ißtaisyta.
1109  Tais. iß Protokulista.
1110  Tais. iß prowijantowy arba iß prowy-

antowy.
1111  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1112  Tais. iß wyzow.
1113  S. Ropel. vokabula Prozaicznie yra

prieß Prozaicznoµ¢.
1114  Tais. iß PróØniaczy¢.
1115  Antroji i ^trp.
1116  Prad. raßyti PróØnon, bet ißtaisyta.
1117  S. Ropel. PróØnoumny.
1118  Ètrp. ob.
1119  Tais. iß pruchno.
1120  Tais. iß parusienas.
1121  S. Ropel. Prusy.
1122  Antrå k. paraßyta ßi ir tolesn∂ (jau

tiksliai) vokabulos.
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Prusy, Parusej.
Pry od prawi, ob. prawi¢. ⁄⁄
[II 585]   Prycha¢,   sznarkszti,

sznarkscioti.
Prychajåcy, sznarksciojis.
Prychanie, sznarksciojimas.
Prycia¢, prucia¢, sakioti, jeszkoti,

ob. szuka¢ wyszukiwa¢.
Prycianie, sakiojimas. jeszkoji-

mas.
Przycza1123, ¬auko ¬owa.
Przyczy¢1124, spirgyti.
Pryk, diengalis.
Pryka,
Prykowa¢, pooprykowa¢
Prym,
Pryma,
Prymacya, ob. prymasowstwo.
3 Prymasowski,
1 Prymas.
2 Prymasowstwo1125,
Prymicye, pramicija.
Pryncypa¬,
Prycypalnie1126, ob. g¬ownie.
Prycypalny1127, ob. g¬owny.
Pryncypium,
Prype¢, Trip´ke, Trip´cziùs, upe.
Prisid, prisiud1128, kazokå szokti.
Prysk, kibirksztis.
Pryska¢, kibirkszt√ti. p¬unksz-

ti1129 (ugnis), trykszti. (kraus)
pùrsti. ob. wytryska¢, Pioro
pryska, p¬unksna pùrst.

Pryskajåcy, pùrstås, p¬unsztås. ⁄⁄
[II 586]  Pryskanie,  kibirsztawi-

mas, p¬unsztimas, purstimas.
tryszkimas.

Pryskiernik, ob. pryszczenie¢.

Prysnå¢, ob. pryska¢.
Prysni´cie, prysnienie, kibirksz-

teriejimas, ugn´s, p¬unkszte-
riejimas arklo, trykszteriejimas
kraujo, pursteriejimas ôØio.

Pryszcz1130, pryszczek, gébene,
gebenele. puszkas, puszkelis.

Pryszcze¢1131, gébenieti, puszk√ti,
pryszczy¢1132 si´, apsigébenieti,
apsipuszk√ti.

Pryszczel. ob. pryszcz.
Pryszczenica,
Pryszczenie, popryszczenie, gé-

beniejimas, puszkawimas.
Pryszczeniec,
Pryszczowaty, gébenietas, pùsz-

k√tas.
Pryszczowy, gebeninis, pùsz-

kinis.
Pryszczy¢, gebenieti, pùkszti.
Pryszka,
Pryszki.
Prytnåc, pirscioti, pirstioti.
Prywat, szepjau Ømogùs.
Prywata, rejka¬as wieno ko.
Prywatnie, szepjau.
Prywatnik,
Prywatny,
Prywet, ob. prewet.
Prywetne
Prywentnik1133, ⁄⁄
[II 587] Prywetny, prywetowy,
Pryzma,
Pryzmatyczny, pryzmowy,
Prza, ob. spór, sprzeczka.
Przå¢, ob. sprz´ga¢.
Przåcka, ob. prz´cka.
Przådca, przådek, werpiejas.

Przådka, werpieja.
Przådnia, werpiejû troba,
Przådny, werpinis, werpalinis.
Przådzenie, prz´dzenie, werpi-

mas.
Przådziwo, prz´dziwo, werpa¬as.
Przåµ¢, werpti.
Przåsli¢, len, konopie,
Przasne, przasnek, przasnica,
Przasnik1134, piragas be mielû.
Przasno,
Przasnoµ¢,
Przasny,
Prze, diel, par, at.
Przebaczy¢1135, atlejsti1136.
Przebaczajåcy, atlejdås1137.
Przebaczalny, atlejdamas1138.
Przebaczanie, ob przebaczenie.
Przebaczenie, atlejdimas.
Przebaczliwie, atlejstinaj.
Przebaczliwoµ¢, at¬ajdumas. ⁄⁄
[II 588] Przebaczliwy, atlejdin-

gas.
Przebaczny, ob. przebaczajåcy,
Przebaczy¢, ob. przebacza¢, prze-

baczywa¢.
Przebada¢, przebadywa¢, parna-

ginieti.
Przebadanie, parnaginiejimas.
Przebadliwie, parnaginieti1139.
Przebadliwoµ¢, parnaginumas1140.
Przebadliwy, parnaginingas.
Przebaja¢, parØebeloti.
Przebåka¢, przebåkiwa¢, przebå-

knå¢, praskélbti.
Przebåkiwanie, praskélbimas.
Przebalowa¢, parpotauti.

Przeba¬amuci¢1141, parliebauti,
partauzyti.

Przebankietowa¢, pargierinauti.
Przebaraszkowa¢, parsznekieti.
Przebarwi¢, pardaØywinti.
Przebrazga¢1142,
Przebawi¢1143, parbuti.
Przebecze¢, parblauti. ob prze-

p¬aka¢.
Przeberowa¢, parurbinti, ob.

przewierci¢.
Przebi¢, parmuszti, ob. przebija¢.
Przebicie, ob. przebijanie.
Przebiedowa¢, pardej√ti.
Przebiedz, ob. przebiega¢, par-

skrieti, parskrajdyti. parbiegti,

1123  S. Ropel. Prycza.
1124  S. Ropel. Pryczy¢.
1125  S. Ropel. Prymasostwo.
1126  S. Ropel. Pryncypalnie.
1127  S. Ropel. Pryncypalny.
1128  S. Ropel. Prysid, Prysiud.
1129  Û. p¬unkszti ^trp.
1130  Tais. iß Pryszcze.
1131  Tais. iß Przyszcze¢.
1132  Tais. iß pryszyc.
1133  S. Ropel. Prywetnik.
1134  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Przasnik çia pateiktas prie vokabulos
Przaµne. Û. tais. iß Przasno.
1135  S. Ropel. Przebacza¢.
1136  Tais. iß parlejsti.
1137  Tais. iß parlejdås.
1138  Tais. iß parlejdamas.
1139  Antroji a ^trp.
1140  Prad. raßyti pamane, bet ißtaisyta.
1141  S. Ropel. vokabula Przeba¬amuci¢ yra

prieß Przebalowa¢.
1142  S. Ropel. Przebazgra¢.
1143  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
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parbiegioti, partriesti, partra-
sioti.

Przebieg, spruklis. ob. zbieg.
Przebieg, trukis, szontakis, gu-

wumas.
Przebiega¢, ob. przebiedz. ⁄⁄
[II 589] Przebieganie, przebieØe-

nie, parskriejimas1144, partrie-
mas1145, parmukimas, parbiegi-
mas.

Przebieganka, pobiegis.
Przebiegi, ob. przebieg.
Przebiegle, guwej.
Przebieglec, guwis.
Przebieg¬oµ¢, guwybe.
Przebieg¬y, guwùs.
Przebiera¢, parskirti.
Przebieracz, skirlotojas.
Przebieranie, przebranie,
Przebiernoµ¢, ob. wybrydnoµ¢.
Przebierny ob. wybrydny.
Przebierzmowa¢, pardirmawo-

ti1146, przebierzmowa¢ si´ ob.
przechrzci¢.

Przepiesiadowa¢1147, parpotauti.
Przebie∏a¬y, parbiegtas1148.
PrzebieØenie, parbiegimas, par-

triesimas.
PrzebieØony, parbiegtas, par-

skrietas.
PrzebieØysty, parskrejemas.
Przebija¢1149, przebi¢, parwerti,

pardurti,
Przebijanie, przebicie, parwieri-

mas, pardurimas.
Przebinda, ob. przepaska. prze-

wiåzka.
Przebitka

Przebitny, parwertas, pardurtas,
parweramas, parduramas.

Przeb¬aga¢, parmaldyti.
Przeb¬aganie, parmaldymas.
Przeb¬agany, parmaldytas.
Przeblaznowa¢. ⁄⁄
[II 590]  Przeblechowa¢,  parba-

linti.
Przeb¬ogos¬awiony, par¬ajmintas.
Przeb¬yskawa¢, przeb¬yskiwa¢,

parb¬akczioti, partwaskieti,
partwykstioti, partwykscioti.

Przeboda¢, ob. przeboµ¢. pardur-
ti, parbadyti.

Przebog, die¬ Diewo, diel mejl´s
Diewo.

Przebogaty, parturtingas.
Przeboj, kiauraj.
Przebole¢, parskaudieti.
Przeborek, sk¬astas.
Przeboµ¢, parmauti, przeboda¢,

parbadyti.
Przebra¢, ob.1150 przebiera¢
Przebradza¢, ob. przebrodzi¢,

parbristi. parbrajdzioti.
Przebrakowa¢,
Przebrakowanie,1151

Przebranie, ob. przebieranie.
Przebraniec, skirtinys1152.
Przebraˆszy, skirtinesnis.
Przebrå¢1153, parbristi.
Przebrniony, parbristas1154. par-

bredamas
Przebrod1155, brastwa,
Przebrodny, parbredamas.
Przebrodzenie, parbridimas.
Przebrodzi¢, ob. przebrodza¢,
Przebronowa¢, parekieti.

Przebrozdzi¢1156, parwagoti.
Przebrudzi¢, apwaØoti.
Przebrukowa¢, pargrysti1157 ak-

minimis gaså, gatw´, arba uli-
cziå. ⁄⁄

[II 591] Przebryka¢, parspirti.
Przebrzåka¢, parbrunzginti.
Przebrzydle, parbjaurej.
Przebrzyd¬y, parbjaurùs.
Przebu¢, przebuwa¢, ob przezu-

wa¢.
Przebudowa¢, parstrunyti.
Przebudowanie, parstrunijimas.
Przebudza¢, prakirdinti,
Przebudzenie, prakirdimas.
Przery¢, przerywa¢1158, parkasti,

parkasinieti.
Przerycie, przerywanie1159, parka-

simas, parkasiniejimas.
Przebyt, przebywanie, parbuwi-

mas.
Przebytny, parejtamas.
Przebywa¢, parbuti.
Przebywanie, parbuwimas.
Prze¢, ussiginti1160.
Prze¢, szusti.
Przecadzka, czedzawka, dursz-

lak, kosztuwis.
Przecedza¢, przededzi¢, parko-

szti.
Przecedzanie, przecedzenie, par-

koszimas.
Przecedzany1161, przecedzony1162,

parkosztas.
Przecembrowa¢,
Przecenia¢, przeceni¢ parbran-

ginti.

Przecenianie, przecenienie, par-
branginimas.

Przeceniciel, parbrangintojas.
Przechadza¢, przechodzi¢, parej-

ti, prawajkscioti1163, przecha-
dza¢ si´, prasiwajkscioti1164.

Przechodzåcy1165 si´, prasiwajks-
ciois.

Przechadzanie, prasiwajkµcioji-
mas1166.

Przechadzka, ⁄⁄
[II 592] Przechars¬y,
Przecharsnienie,
Przechcie¢, si´, parsinorieti.

1144  Antroji r ^trp.
1145  Turb∆t nor∂ta paraßyti partriesimas.
1146  R. m taisyta.
1147  S. Ropel. Przebiesiadowa¢.
1148  Ètrp. t.
1149  Tais. iß Przebi¢.
1150  Ètrp. ob.
1151  Po  vokabulos   nuskusta  nebaigto

Ω-io pradΩia.
1152  Tais. iß skirtinis.
1153  S. Ropel. Przebrnå¢.
1154  Û. parbristas buvo ißbrauktas, bet v∂l

atstatytas.
1155  Prad. raßyti Przep, bet ißtaisyta.
1156  Vidurinioji z ^trp.
1157  Û. taisytas.
1158  S. Ropel. Przeby¢, ob. Przebywa¢.
1159  S. Ropel. Przebycie, ob. Przebywanie.
1160  Û. taisytas.
1161  Tais. iß Przedzanie.
1162  Tais. iß przecedzenie.
1163  Tais. prießd. pra-. Ètrp. k.
1164  Iß  tikr¨j¨  paraßyta prasiwajkscioti,

przechadza¢ si´, bet ßie ΩodΩiai virßuj su-
numeruoti skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.
1165  S. Ropel. Przechadzajåcy.
1166  Tais. prießd. pra-. R. k taisyta iß s.
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Przech´doØy¢, paran√ti.
Przechera, przechery.
Przecherny, przechyrny.
Przecherstwo, przechyrstwo,
Przech¬adza¢, przech¬odzi¢, pra-

wiedinti1167. przech¬odzi¢ si´,
prasiwiedinti.

Przech¬adzanie, przech¬odzenie,
prawiedinimas, prawiesi-
mas1168.

Przech¬odnå¢, prawiesti.
Przech¬odzenie1169, ob. przech¬a-

dzanie,
Przech¬odzi¢ ob. przech¬adza¢1170.
Przech¬oµci¢, przech¬osta¢, par-

twoti, partwodinieti.
Przechlubia¢ si´, parsigirti.
Przechod, parejga, perejga
Przechodni, parejwis, perejwis.
Przechodnia, parejwe.
Przechodnik, parejga.
Przechodnoµ¢, parejnumas.
Przechodny, parejtamas1171,

parej-namas.
Przechodowa¢, nusirejka¬auti,

nusiszikti.
Przechodowy, parejtùs.
PrzechodØca1172, praejunas, ob.

poprzednik.
Przechodzenie, parejimas1173.

Przechodzenie dusz, parejimas
dusziû arba dweselû.

Przechodzi¢, przechadza¢, par-
wajkscioti1174.

Przechodzi¢, przejµ¢, parejti.
Przechodzieˆ, parejwis. ⁄⁄
[II 593]  Przechodzåcy1175,  parej-

tùs.

Przechodzieniec1176, parejtuwe.
Przechodzisko,
Przechodzisty, ob. przechodni,

przechodny
Pzechowa¢1177, par¬ajkyti, sliepti.
Przechorowa¢1178, parsirgti.1179

Przechów, par¬ajkymas, sliepi-
mas.

Przechowanie, ob. przechowy-
wanie, par¬ajkimas, sliepi-
mas1180.

Przechowek, kutes,
Przechowywa¢, przechowa¢, par-

¬ajkyti1181 sliepti
Przechowywacz, sliepiejas, par-

¬ajkytojas.
Przechowywaczka, sliepieja, par-

¬ajkytoja.
Przechowywanie, przechowanie,

sliepimas, par¬ajkimas.
Przechrabry, par narsùs.
Przechrapa¢, parknarkti.
Przechrzscianka1182, parkrikszti.
Przechrzci¢, parkrikstyti.
Przechrzciuk, parkriksztas.
Przechrzciwanie, przechrzczenie,

parkriksztijimas.
‹Przecenianie1183, przecenienie,

parbranginimas.›
‹Przeceniciel, parbrangintojas.›
‹Przechadza¢, prawajkscioti. ob.

przechodzi¢. przechadza¢ si´,
wajkscioti.›

‹Przechadzajåcy si´, wajksciojis.›
‹Przechadzanie, wajksciojimas.›
‹Przechadzcha,›
Przechrzczeniec, ob. nowochrz-

czeniec, parkriksztas. naujekri-
ksztas.

Przechwa¬a, gyrimos. ob. che¬-
pa. ⁄⁄

[II 594] Przechwala¢, przechwa-
li¢, pargirti1184, przechwali¢ si´,
girties.

Przechwalanie, przechwalenie,
pargyrimas1185.

Przechwalca, girk¬as.
Przechwalent, pargirås1186.
Przechwali¢, ob.1187 przechwala¢.
Przechwa¬ka, ob. pogró∏ka.
Przechwycenie, ob. przechwyty-

wanie.
Przechwyci¢, ob. przechwyty-

wa¢.
Przechwyciciel1188, ob. przechwy-

tacz1189.
Przechwycony, pargrobtas.
Przechwytywa¢ , przechwyci¢,

pargrobti, pargrobstyti. ob.
przejmowa¢.

Przechwytywacz, przechwiciciel,
parjemiejas, pargrobiejas.

Przechwytywanie, przechwyce-
nie, parjemimas, pargrobimas.

Przechybnå¢, paszlyti, parswirti.
Przechyla¢, przechyli¢, palenk-

ti1190, par¬ank√ti.
Przechylanie, przechylenie, par-

¬ankstymas, parlenkimas.
Przechylisko, pakalne, nuswiri-

mas.
Przechyra, przechyrny, przechyr-

stwo, ob. przechera.
Przechytry, parwinkras.
Przechytrza¢, przechytrzy¢,

Przeciåc, ob. przecina¢,
Przeciåg, partraukimas kariau-

nos arba wajska.
Przeciåga¢, przeciågnå¢, partrau-

kti1191.

1167  Iß tikr¨j¨ paraßyta prawiedinti, prze-
ch¬odzi¢, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunume-
ruoti skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.
1168  Û. prawiesimas prir. Û. dalis -simas

^trp. tarp eiluçi¨.
1169  Ètrp. ¬.
1170  Û. taisytas.
1171  Ètrp. am.
1172  Ètrp. Ø.
1173  Tais. prießd. par-.
1174  Ètrp. k.
1175  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1176  Pirmoji i ^trp.
1177  S. Ropel. Przechowa¢.
1178  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1179  Visas ßis straipsnis ^trp.
1180  Û. sliepimas prir. ir ^trp. tarp eiluçi¨.
1181  Prad. raßyti par¬ajkyma, bet ißtaisyta.
1182  S. Ropel. Przechrzcianka.
1183  Turb∆t nuo çia S. Dauk. per klaidå

buvo pamet´s reikalingå S. Ropel. Ωody-
no vietå (p. 1866), jam buvo netyçia atsi-
vert´ atgal du lapai ir S. Dauk. v∂l buvo
∂m´s raßyti iß S. Ropel. p. 1862 nuo Ω-io
Przecenianie. Taçiau paraß´s 6 vokabulas
apsiΩi∆r∂jo ir jas ißbrauk∂.
1184  Ètrp. prießd. par-.
1185  Tais. iß pargirimas.
1186  Ètrp. prießd. par-.
1187  Ètrp. ob.
1188  Tais. iß Przychwyciciel.
1189  Tais. iß przychwytacz.
1190  Prad. raßyti pal´, bet ißtaisyta.
1191  Iß  tikr¨j¨  paraßyta partraukti, prze-

ciågnå¢, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunume-
ruoti skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.
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Przeciåganie, przeciågni´cie, par-
traukimas.

Przeciågle, pai¬g√tinaj. ⁄⁄
[II 595]1192 Przeciåg¬oµ¢, i¬gùmas,

t´simos. pai¬g√tinimas.
Przeciåg¬y, pai¬g√tinas.
Przeciågnå¢, przeciågni´cie, prze-

ciågnienie, ob. przeciåga¢,
przeciåganie.

Przeciå∏a¢1193, pas¬ougouti, prze-
ciåzy¢. ob. prze¬adowa¢,

PrzeciåØanie, przeciåØenie, par-
s¬ougawimas.

Przecicha¢, partilti, nutilti. prze-
cichnienie, nutitimas1194, parti-
limas.

Przecie, przeci´. przeci´Ø, wie-
nog, wienogi.

Przecie¢, ob1195 przecieka¢, parte-
kieti.

Przeci´cie, przecinanie, parkirti-
mas.

Przecieka¢1196, partekieti.
Przeciera¢, przetrze¢, pratrinti.
Przecieranie1197, przetarcie, pra-

trinimas1198.
Przecierpie¢, park´tieti, nuk´-

tieti.
Przecieµ, ob. przycieµ1199.
Przeciesnia, anksztima, åksztima.
PrzecieØ, ob. przecie.
Przeci´Øki, parsunkùs.
Przeci´Øy¢, ob. przeciåØy¢.
Przecina¢, parkirsti, parkapoti.
Przecinanie, przeci´cie, parkir-

timas, parkapojimas.
Przecinek,
Przeciosa¢, prataszyti.

Przeciotka, ses√-probocziaus
Przeciska¢, przecisnå¢, parspaus-

ti.
Przecisk1200, spuda, na przecisk,

parsispauzdamas.
Przeciw, przeciwko, prisz. ⁄⁄
[II 596] Przeciw‹nie› przeciwnie.
Przeciwdzia¬ac, priszst´bti, ob.

oddzia¬ywa¢.
Przeciwdzia¬anie, priszst´bimas,

ob. oddzia¬ywanie.
Przeciwi¢ si´, przeciwia¢ si´, pri-

szingauti.
Przeciwnie1201, ob. przeciw.
Przeciwienie si´, priszingawi-

mas.
Przeciwienstwo, priszingumas.
Przeciwko, prisz.
Przeciwkostop, priszletinis.
Przeciwlegle1202, priszajsz1203

Przeciwleg¬oµ¢, priszumas.
Przeciwleg¬y, priszas. priszajnis.
Przeciwmownoµ¢, prisztarawi-

mas.
Przeciwnaturalnie, priszgamtej,

priszgymej.
Przeciwnaturalny, priszgamtinis.
Przeciwnica, przeciwniczka, pri-

szinyké1204

Przeciwnie, priszingaj.
Przeciwnik, priszinykas.
Przeciwnikowy, priszininkinis.
Przeciwnog1205, priszkois.
Przeciwnoµ¢, priszingumas. ob.

przeciwieˆstwo.
Przeciwno∏ny, priszkojinis.
Przeciwny, priszingas.
Przeciwpodkop, priszparausa.

Przeciwpo¬o∏enie, priszstowieji-
mas.

Przeciwprostokåtna, priszstat-
kampe.

Przeciwstawia¢, przeciwstawi¢,
priszstatyti.

Przeciwstawienie, priszstatimas.
Przeciwstawiony, priszstatytas. ⁄⁄
[II 597] Przeciwstopny, przeciw-

stopy, ob. przeciwnoØny,
Prz´cka, prz´czka, ob. sprzåczka
Przecknienie, pakirdimas
Przecknå¢1206, pakirdsti.
Przecuci¢, prabudinti1207, przecu-

ci¢ si´, prabusti.
Przecuchnå¢1208, pardwokti, par-

smirdieti.
Przecudnie, przecudownie, par-

stebuklingaj.
Przecudny, przecudowny, par-

stebuklingas.
Przecwa¬1209, na przecwa¬, zo-

wedù.
Przecwiczenie, parp¬akimas.
Przecwiczy¢, parp¬akti.
Przecygani¢, parbrangéj pard√ti.
Przecz, dielko,. Niewiem, przecz

ci si´ nie udalo, neØinau, diel-
ko tau tas newyka.

Przecz, w przecz, skérsaj.
Przecza, ob. spór.
Przeczåco,
Przeczåcy,
Przeczci¢, ob. przeczyta¢.
Przeczeka¢, par¬aukti, przecze-

ka¢ si´, parsi¬aukti.
Przeczenie, ob. zaprzeczenie.
Przeczerpa¢, parsemti1210.

Przeczerpanie, parsiemimas.
Przeczerpany, parsemtas.
Przeczesa¢, parszuk√ti.
Przecz´stowa¢, parraginti.
Przeczka, ob. sprzeczka.
Prz´czka, ob. prz´cka.
Przeczliwoµ¢, prisztarumas.
Przeczliwy, prisztaringas, ob.

sprzeczny, ⁄⁄
[II 598] Przecznica, skérkiale.
Przecznoµ¢, ob. sprzecznoµ¢.
Przeczny, ob. przeczliwy, ob.

sprzeczny, ob. poprzeczny1211.

1192  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-
pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 26 — tai lanko numeris.
1193  Tais. iß Przeciå∏y¢.
1194  Turb∆t nor∂ta paraßyti nutilimas.
1195  Ètrp. ob.
1196  Prad. raßyti Przeci¢(?), bet ißtaisyta.
1197  Prad. raßyti Przecierar, bet ißtaisyta.
1198  Tais. prießd. pra-.
1199  Prad. raßyti prze, bet ißtaisyta.
1200  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1201  S. Ropel. Przeciwie.
1202  Antroji l buvo paraßyta ¬, bet ^stri-

Ωasis br∆kßnelis nubrauktas.
1203  Turb∆t nor∂ta paraßyti priszajs.
1204  Iß tikr¨j¨ paraßyta priszinyké, prze-

ciwniczka, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunume-
ruoti skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.
1205  Prad. raßyti Przecii(?), bet ißtaisyta.
1206  Íi  vokabula ir S. Ropel. (Przecknå¢

si´) pateikta ne pagal ab∂c∂l´.
1207  R. d taisyta.
1208  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1209  Û. taisytas.
1210  Ètrp. r.
1211  Tais. iß poprzeczna.
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Przeczo¬ga¢ si´, parsirajtyti
Przeczos, prataszas, ob. obtarcie.
Przeczu¢, prajausti.
Przeczucie, prajautimas.
Przeczuciowy, prajautinis.
Przeczuty, prajaustas.
Przeczuwa¢, prajausti.
Przeczuwajåcy, prajautås.
Przeczuwanie, prajautimas.
Przeczy¢, stirwelieti.
Przeczynia¢, przeczyni¢, prze-

czynienie, ob. przetwarØa¢.
przeistacza¢1212, przerabia¢.

Przeczyµci¢, ob.1213 przeczysz-
cza¢, paran√ti.

Przeczysciciel, paran√tojas,
Przeczysty, par grinas.
Przeczyszcza¢, przeczyµci¢, par-

grynyti1214.
Przeczyszczajåcy, paran√jis
Przeczyszczanie, przeczyszcze-

nie, paranawimas, pargniniji-
mas1215.

Przeczyszczony, paran√tas, par-
grynytas1216.

Przeczyta¢, parskajtyti.
Przeczytanie, parskajtymas.
Przed, pas, ties.
Przeda¢, ob, przedawa¢, pard√ti.
Przedå¢, ob. przedyma¢. parbus-

ti1217.
Przedaj, pardosùs, na przedaj,

pardosuj. ob, przedaØ. ⁄⁄
[II 599]  Przedajnie,  pard√tinaj,

pard√damaj.
Przedajnik, ob. przedawca.
Przedajno, pard√damaj.
Przedajnoµ¢1218, ob. przedaØnoµ¢.

Przedajny, ob. przedaØny.
Przedalpejski1219, tiesalpinis.
Przedaˆca, ob. przedawca.
Przedanie, ob przedawanie,
Przedany, pard√tas.
Przedarcie, przedarcie si´, par-

plieszimas ob przedzieranie,
przedzieranie si´.

Przedarowa¢, pardowinoti.
Przedarowanie, pardowinojimas.
Przedarowany, pardowinotas.
Przedarowny, przedarØny par-

dowenojemas.
Przedåsa¢ si´, parpykti.
Przedatowa¢,
Przedawa¢, pard√ti.
Przedawacz, pard√tojas, parda-

wiejas.
Przedawaczka, pard√toja, parda-

wieja.
Przedawanie, przedanie, parda-

wojimas, pardawimas.
Przedawca, pardawiejas.
Przedawczyk,
Przedawnienie,
Przedawniony,
Przedawny,
Przeda∏, pardosas.
Przeda∏noµ¢, pard√dumas.
Przeda∏ny, pard√jamas. ⁄⁄
[II 600] Przedbaba, ob. prababa.
Przedborze, pamedys, pagiris,

pakrumis.
Przedbramny, paågis.
Prz´dca, werpiejas.
Przedchliny, ob. przejchlina.
Przedchorågiewny, priszwiela-

winis.

Przedczasowy, pirm¬ajkis.
Przedczesnoµ¢, ob. wczesnoµ¢.
Przedczesny, pirm¬ajkis
Przeddachowanie1220, pastogé.

nulyda.
Przeddasze, pastogé.
Przeddnieprski, przedniestrzans-

ki, panyperis.
Przeddomie, panumis. ob przed-

sienie.
Przeddunajski, padunojus.
Przeddzien, padienis arba wilija.
Przeddzienny, padieninis.
Przede, ob przed. prisz.
Prz´d´, werpù od przåµ¢,
Przedech
Przedechowy,
Przededniem, prisz dienå,1221

Przedemnå, pirm man´s, ties1222

mani, pas man¿.
Przedniowy1223, ob. przeddzien-

ny.
Przededzwierze, primine.
Przeden, sciågnienie wyrazow:

przed nim, przed niå. pas j¿,
pas1224 j´.

Przedepta¢, parmynioti. prze-
deptywa¢, parminti.

Przedeptanie, parmynimas, prze-
deptywanie, parminiojimas.

Przedgorze, ob, przylådek, at-
kalne. ⁄⁄

[II 601] Przedgraniczny, parube-
Øinis.

Przedjesieˆ, parudinis.
‹Przedimek,›
Przediµca, ob. poprzednik,
Przedimie1225, przedimek.

Przedjutrze1226, parytis.
Prz´dka, ob. przådka,
Przedk¬ada¢, ob. przek¬ada¢,
Przedkosciele, ob. babiniec, kru-

chta.
Przedkosztowanie,
Przedlas, przedlesie, pamedys,

pagiris1227.
Przedlecie, pawasaris.
Przed¬oØy¢, ob. prze¬oØy¢.
Przed¬uba¢, prarakti,
Przed¬uØa¢, przed¬uØa¢, pailginti.
Przed¬uØanie, przed¬uØenie, pail-

ginimas, pawelkimas.
Przed¬uØnie, pailg√tinaj, pawel-

kinaj.
Przed¬uØony, pailgintas.
Przedmiejski, papilinis.
Przedmieszczanin1228, papilonis.

1212  Prad.  raßyti  przeistalo(?), bet ißtai-
syta.
1213  Ètrp. ob.
1214  Tais. iß pargrinyti.
1215  Turb∆t nor∂ta paraßyti pargrinijimas.
1216  Tais. iß pargrinytas.
1217  Turb∆t nor∂ta paraßyti parpusti.
1218  Prad. raßyti Przy, bet ißtaisyta.
1219  Ètrp. l.
1220  Prad. raßyti Przeddad, bet ißtaisyta.
1221  Po straipsnio nuskustas Ωodis ar du.
1222  Û. taisytas.
1223  S. Ropel. Przededniowy. Íi bei toles-

n∂ vokabulos S. Ropel. yra prieß Prze-
demnå.
1224  Û-iai pas j¿, pas taisyti.
1225  S. Ropel.  vokabula  Przedimie  yra

prieß Przediµca.
1226  Û. taisytas.
1227  Tais. iß pagirys.
1228  S. Ropel. Przedmieµcianin.
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Przedmiescie, papilis.
Przedmiesciowy, papilinis1229.
Przedmiot.
Przedmiotowo,
Przedmiotowoµ¢,
Przedmiotowy,
Przedmowa, pratarme,
Przedmowca, praka¬ba.
Przedmownik, pirmkalbis.
Przedmówny, pratarminis. ⁄⁄
[II 602] Przedmucha¢, przedmu-

chnå¢. parpusti1230

Przedmur, przedmurze, prisz-
muris.

Przedmurny, priszmurinis.
Przedmurowy, ob. przedmurny,
Przedmurze, ob. przedmur.
Przedni, priszakinis.
Przednica, przedniczka, prisz-

akis.
Przednie, ¬abaj1231, k¬adnie si´

przed przymiotnikami1232,
Przednie dobry, przednie må-
dry - ¬abaj géras, ¬abaj iszmin-
tingas.

Przedniewa¢, auszti, praauszti.
Przednik, pryszakinis.
Przednio, ob. przedziwnie.
Przedobiedni, priszpietinis, pirm-

pietinis.
Przedobliczny, akywajsdinis.
Przedobry, par géras, par ¬abas.
Przedoczny, przedoczysty, aky-

wajsdingas.
Przedonegdaj, przedongi, u∏wa-

kar.
Przedonegdaszy, uØwakarinis1233.
Przedosådny, mùkszinis.

Przedostatni, priszpask√jis.
Przedostojny, pargodingas.
Przedpiek¬o, przedpiekle, papek-

lys.
Przedpiersie, priszkrutine.
Przedpokoj, primine.
Przedpokojowie¢, primininkas.
Przedpokojowy, primininis.
Przedpo¬udnie, priszpietis.
Przedpo¬udniowy, priszpietinis.
Przedpostny, priszposninkinis,

pirmposninkinis.
Przedpotopowy, pirmpatapinis,

pirmpaskandinis, priszpaskan-
denis, priszpaskådenis. ⁄⁄

[II 603]  Przedpropornik,  prisz-
wielawinykas, ob. przedchorå-
gewny1234.

Przedrabia¢, prasmulkinti, prze-
drabowa¢

Przedramie, priszpetis.
Przedramionowy, priszpetinis.
Przedrapa¢1235, praskersti. pra-

skardyti, prakasyti,
Przedrasnå¢, praskersti1236.
Przedratusze, rotuØies priminie.

parotuØis.
Przedraznia¢, pamietoties, ob.

przedrzeØnia¢.
PrzedraØnianie, ob. przedraØnie-

nie.
Przedruk, pardrukawojimas, at-

spaudimas,
Przedrukiwacz, pardrukawoto-

jas, atspaustojas.
Przedrukowa¢, pardrukawoti,

ob. atspausti.

Przedrukowanie, przedrukowy-
wanie, pardrukawojimas, at-
spaudimas.

Przedrwi¢,
Przedrwiwanie,
Przedrze¢, parplieszti, przedzie-

ra¢, parplieszyti. przedrze¢
si´, ob przedziera¢ si´.

Przedrze¢, parwirpieti, parkùs-
tieti, pardrebieti, parkrutieti.

Przedrzeznia¢, przedrzeØnia¢ si´,
ob. przedraznia¢.

PrzedrzeØniacz, pamietotojas.
Przedrzeznienie, ob. przedraØ-

nie.
Przedrzut, ob. przedmiot.
Przedrzyma¢, parsnausti, prze-

drzema¢
Przedscienny, priszsienis. pasie-

nis.
Przedsiebiera¢1237, od przedsie-

bra¢,
Przedsi´bierca, przedsi´biorca,
Przedsiebierczoµ¢, przedsiebior-

czoµ¢. ⁄⁄
[II 604] Przedsiebierstwo1238, przed-

siebiorstwo.
Przedsiebra¢,
Przedsiebranie, ob.1239 przedsie-

wzi´cie,
Przedsienie, przedsionek
Przedsiewzi´cie,
Przedsiewzi´ty,
Przedsionek, ob. przedsienie,
Przedskorek, ob napletek.
Przeds¬owie, pratarme, praka¬ba.
Przedslubny,
Przedsmiertny,

Przedsobek, priszakis apdara.
Przedsobocie, priszsubatis.
Przedstawia¢, przedstawi¢, prisz-

statyti.
Przedstawiacz, priszstatytojas.
Przedstawianie, przedstawie-

nie1240, priszstatymas.
Przedswi´tny, priszszwentis,

priszszwentinis.
Przedswit, auszra.
Przedswitny, auszrinis.
Przedszorce, ob. fartuch.
Przedtanecznik1241, pratoncauny-

kas.
Przedtem, pirmto.
Przedugoda, priszsådara.
Przedugodny, priszsådarinis.
Przeduma¢, parrymoti, pardu-

moti, pamustyti.
Przeduniowy
Przeduch1242, ob. przedech.

1229  Û. papilinis buvo ißtaisytas ^ papilinys,
bet v∂l atstatytas.
1230  Iß tikr¨j¨ paraßyta parpusti. przedmu-

chnå¢, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti
skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.
1231  Û. ¬abaj ^trp.
1232  Prad. raßyti przymiotny, bet ißtaisyta.
1233  Prad. raßyti uØk, bet ißtaisyta.
1234  Prad. raßyti przedchorågw, bet ißtai-

syta.
1235  Tais. iß Przedraba¢.
1236  Prad. raßyti prak(?) ar prat(?), bet iß-

taisyta.
1237  Tais. iß Przedsi´biera¢.
1238  Tais. iß Przedsi´bierstwo.
1239  Ètrp. ob.
1240  Prad. raßyti przes, bet ißtaisyta.
1241  Û. galas taisytas.
1242  Íi bei tolesn∂ vokabulos ir S. Ropel.

pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.
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Przeduchowy,
Przedwalny, przedwa¬owy, prisz-

wolinis.
Przedwarza¢,
Przedwarzanie, ⁄⁄
[II 605]  Przedwczesny,  pirm¬aj-

kis, ankstybas, åkstybas.
Przedwczesnoµ¢1243, åkstybumas.
Przedwczoraj ob. onegdaj.
Przedwczorajszy, ùØwakarinis.
Przedweselny,
Przedwiec, brolis probocziaus.
Przedwieczeˆstwo, ob. przed-

wiecznoµ¢.
Przedwieczerze, pawakare.
Przedwiecznie, praamzinaj.
Przedwiecznoµ¢, praamØybe.
Przedwieczny, praamØùs, pra-

amØingas.
Przedwieczorny, priszwakarinis
Przedwislany, paislinis.
Przedworze, pakiemis.
Przedycha¢,
Przedychanie,
Przedyma¢, parpusti.
Przedysputowa¢,
Przedystylowa¢,
Prz´dza, werpa¬as. ob. pasmo.
Prz´dzarnia
Przedziej1244, od przód, ob.

wprzód, pierwej.
Prz´dzenie, werpimas.
Przedzia¢, parwerti. Przedzia¢ na

wylot, parwerti kiauraj. ob.
przeszywa¢1245.

Przedzia¬, paskyra, n√da¬a,
parskyda.

Przedzia¬a¢1246, partajsyti1247, par-
dirbti, ob. przemienia¢, prze-
twarØa¢.

Przedzia¬anie, pardirbimas, par-
tajsimas. ⁄⁄

[II 606]  Przedzia¬owy,  parskies-
tinis, parskijstinis.

Prz´dziarka, werpieja ob. przå-
dka.

Przedzi¢, ob. przewysza¢, celo-
wa¢.

Przedzieli¢1248, parskiesti, parskij-
sti, ob. dzielic, od dziela¢.

Przedzielajåcy, parskijdås, par-
skiedås.

Przedzielenie, parskiedimas.
Przedzielnica, tarpsiulis.
Przedzielny, parskiedamas1249.
Przedzielny, par narsùs.
Przedziera¢, przedre¢, parpliesz-

ti. przedziera¢ si´, przedrze¢
si´,

Przedzieranie, przedarcie, par-
plieszimas1250, przedarcie si´,

Przedziergnå¢, przedziergnienie
PrzedzierØga¢, przedzierØgnå¢,

przedziergnå¢, parwerti siu¬å.
parkiesti.

PrzedzierØgnienie, pakietimas.
Przedzier∏y¢, ob. przetrzyma¢.
Prz´dziono, szniurelis per¬û.
Prz´dziony, werptas.
Przedziurawia¢, przedziurawi¢,

praurbinti
Przedziurawienie, praurbinimas.
Przedziurawiony, praurbintas.
Przedziwnie, par kiejstaj, par ste-

buklingaj.

Przedziwnoµ¢1251,
Przedziwny,
Prz´dziwo, werpa¬as.
PrzedØniwo, ob. przednowek.
Prz´dzodajny1252, werpalingas. ⁄⁄
[II 607] Przedzorze, priszauszra,

ob. przedswit.
Przedzwania¢, parskambinti,

przedzwoni¢.
Przefaciendowa¢1253, prarasti.
Przefa¬szowa¢, parkwalczewoti.
Przefarbowa¢, pardaØyti.
Przefarbowanie, pardaØywiji-

mas1254, pardaØymas.
Przefarbowany, pardaØytas.
Przefigurowa¢,
Przeformowa¢, przeformowanie,

przeformowany, ob. prze-
kszta¬ci¢, przekszta¬cenie, prze-
kszta¬cony.

Przefryjowa¢, praliebauti.
Przefrymarczenie,
Przefrymarczony,
Przefrymarczy¢.
Przegaba¢1255, przegabywa¢.
Przegaci¢, parkimszti kiali1256,

kiali partajsyti.
Przegada¢, parkalbieti.
Przegadanie, parkalbiejimas.
Przegadywa¢,
2 Przegadywanie,
1 Przegadywacz,
Przegania¢, praginkti1257. przego-

ni¢, ob. przesciga¢.
Przeganianie, przegonienie, par-

ginimas
Przegara¢, ob. przepala¢,
Przegarbowa¢, parraugti.

Przegarnå¢, przegarnia¢, prze-
garnywa¢, parsklejsti.

Przegarza¢, ob. przedreØnia¢.
Przegarzajåcy,
Przegarzanie. ⁄⁄
[II 608] Przegdaka¢, kwaknoti.
Przegdéra¢,
Przegiå¢, ob. przegina¢.
Przegiba¢, s√p√ti, ling√ti, swy-

r√ti, przegiba¢ si´ s√p√ties.
Przegibanie, s√pawimas, swyra-

wimas.
Przegibina, ob. przegub.
Przegi´cie, parlinkimas1258.
Przegi´ty, parlenktas.
Przegina¢, ob.1259 przegniå¢, par-

lenkti.
Przeginanie, przegi´cie, palenki-

mas, palinkimas.
Przeglåd, ob. przewidzenie, par-

wejziejimas.

1243  S. Ropel.  vokabula  Przedwczesnoµ¢
yra prieß Przedwczesny.
1244  S. Ropel. Przedzéj.
1245  Antroji z ^trp.
1246  Tais. iß Przedzie¬a¢.
1247  Íis ir tolesnis Ω-iai taisyti.
1248  S. Ropel. Przedziela¢.
1249  Prad. raßyti s, bet ißtaisyta.
1250  Û. pradΩia taisyta.
1251  Tais. iß Przedziwny.
1252  Û. taisytas.
1253  Prad. raßyti Przefacy(?), bet ißtaisyta.
1254  Û. galas taisytas.
1255  Prad. raßyti Przeb(?), bet ißtaisyta.
1256  Buvo paraßyta su t vietoj l, bet ho-

rizontalusis br∆kßnelis nubrauktas.
1257  Û. taisytas.
1258  Ètrp. r.
1259  Ètrp. ob.
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Przeglåda¢, przejrze¢, parwejzie-
ti1260. parØiurieti, parregieti.

Przeglådacz, parwejzietojas,
parØiurietojas.

Przeglådanie, przejrzenie, par-
wejziejimas, parØiuriejimas.

Przeglådnoµ¢, przeglendnoµ¢,,
parwejzumas. wajskybe1261, ob.
przezornoµ¢.

Przeglådny, przegl´dny, ob.
przezorny, ogl´dny.

Przeglådowy, parwejzamasis.
Przeg¬adzi¢, pardajlinti.
Przeg¬oda¢, ob. przegryØa¢.
Przeg¬odnia¬y, paralkis.
Przeg¬odnie¢, paralkti.
Przeg¬odnienie, paralkimas, prze-

g¬odzenie, paralkinimas1262.
Przeg¬odzi¢, paralkinti.
Przeg¬osowa¢, parba¬s√ti.
Przegna¢, ob przegania¢1263.
Przegniata¢, partrajszkyti, prze-

gnieµ¢, partriekszti.
Przegniecenie, partrieszkimas.1264

Przegni¢1265, parputi.
Przegnicie, parpuwimas. ⁄⁄
[II 609]  Przegniewa¢,  ob.  roz-

gniewa¢.
Przegni¬y, parpuwis.
Przegnoi¢, parkriesti dirwàs. par-

pudyti.
Przegnojenie, parpudymas, par-

krietimas dirwos.
Przegodowa¢, parpotauti, par-

gierinieti.
Przegoli¢, praskusti.
Przegolony, parskustas, ob, prze-

rzednia¬y1266.

Przegon, bandtakis, arba bådta-
kis, noksinos.

Przegoni¢1267, ob. przegania¢.
Przegonny,
Przegorsnia¬y, przegorzknia¬y.

parkartis.
Przegorza¬y, pardegis.
Przegorze¢, pardegti.
Przegorzknå¢, parkarsti, parkar-

tieti.
Przegorzki1268, parkartùs. parkar-

czias.
Przegospodarowa¢, pragaspado-

rauti, prairbinti.
Przegosci¢1269, parwieszieti.
Przegotowa¢, parwirinti.
Przegotowany, parwirintas.
Przegrabi¢, pargriebti
Przegra¢, ob. przegrywa¢.
Przegradza¢, partwerti. przegro-

dzi¢, partwerdinti.
Przegradzanie, przegrodzenie,

partwierimas.
Przegrana, nup√lis.
Przegranie,
Przegraniec, pargalietasis, parga-

lietas.
Przegrany, pargalietas, n√p√lis.
Przegrawa¢,
Przegrawanie1270,
Przegrawek, przegrawka, ⁄⁄
[II 610]  PrzegraØa¢,  przegraØa¢

si´, ob. grazi¢, odgra∏a¢ si´.
PrzegraØanie,
PrzegraØka, ob. przegró∏ka.
Przegr´plowa¢,
Przegroda, przegrada. ap¬oukas,

aptwaras

Przegrodny, aptwarinis, ap¬ouki-
nis1271.

Przegrodzenie, ob przegradza-
nie,

Przegró∏ka
Przegrywa¢, przegra¢, pra∏ajs-

ti1272.
Przegrywacz, praØajdiejas.
Przegrywanie, praØajdimas.
Przegryza¢, parkrimsti.
Przegryzanie, przegryzenie, par-

krimtimas.
Przegry∏ek, skaudØodis, ob.

przycinek, przymowka.
Przegryz¬y, parmiØotas, sumiØo-

tas.
Przegrza¢, parkajtinti.
Przegrzmie¢, pargrausti, prze-

grzmiewa¢.
Przegub, przeguba, lenkmi-

nys1273.
Przegubny, przegubowy1274, lenk-

mininis1275.
Przegwa¬ci¢1276,
Przegwizdanie1277, iszszwilpioji-

mas. parszwilpiojimas.
Przegwizda¢, parszwilpioti, isz-

szwilpioti.
Przegwizdywacz, parszwilpioto-

jas.
Przehandlowa¢, parprekioti.
Przehandlowanie, parprekioji-

mas.
Przehardy, par1278

Przeharowa¢, parkajwinti,
Przeheblowa¢, parabl√ti.
Przehodowa¢, parmajtinti, par-

kutinti1279, par¬ajkyti.

Przehucze¢, ⁄⁄
[lI 611] Przehula¢, parliebauti.
Przehulanie, parliebawimas.
Przehultai¢,
Przejå¢, ob. przejmowa¢. parimti,

parimdinieti.
Przejada¢, przejeµ¢, prawalgyti,

przejada¢ si´, prasiwalgyti.
Przejåka¢, przejåknå¢, pramikno-

ti1280.
Przejasnia¢, przejasni¢, praszwis-

ti, przejasni¢ si´, prasigajdryti.

1260  Iß tikr¨j¨ paraßyta parwejzieti, przej-
rze¢, bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti
skaiçiukais atitinkamai 2 ir 1.
1261  Û. wajskybe ^trp.
1262  Ètrp. r.
1263  Tais. iß przegarnia¢.
1264  Visas ßis straipsnis ^trp.
1265  S. Ropel.  vokabulos  Przegni¢  bei

Przegnicie yra prieß Przegniecenie.
1266  Antrosios rze ^trp.
1267  Tais. iß Przegania¢.
1268  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1269  Íi vokabula ir S. Ropel. (Przegoµci¢)

pateikta ne pagal ab∂c∂l´.
1270  Tais. iß Przegrawienie.
1271  Turb∆t  prad. raßyti ap¬√, bet ißtai-

syta.
1272  Iß tikr¨j¨ paraßyta pra∏ajsti, przegra¢,

bet ßie ΩodΩiai virßuj sunumeruoti skai-
çiukais atitinkamai 2 ir 1.
1273  Tais. iß linkminys.
1274  Prad. raßyti grze, bet ißtaisyta.
1275  Tais. iß linkmininis.
1276  R. c taisyta.
1277  Pirmoji z ^trp. S. Ropel. Przegwizd.
1278  Nebaigtas raßyti Ω.
1279  Û. taisytas.
1280  Prad. raßyti pramikt, bet ißtaisyta.
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Przejasniewa¢ si´, ob. przejasnia¢
si´.

Przejasny, parØibås.
Przejawia¢1281 si´, przejawi¢ si´,

prasirejkszti.
Przejazd,
Przejazdka, ob. przejaØdzka.
Przejazdowy,
PrzejaØdØka,
Przejecha¢, ob. przejeØdza¢.
Przej´cie, ob. przejmowanie,
Przej´cze¢, pardej√ti.
Przejedna¢, przejednywa¢, sùtaj-

kinti.
Przejednanie, sùtajkinimas.
Przejednany, sutajkintas
Przejednawczy, sutajkinås1282.
Przejednywa¢, ob. przejedna¢
Przejm1283, sugautines, nutwerti-

nes, (mokesnis) tam1284 kursaj
nutwier´ sprukant¿ ka¬pa, kie-
no jis buwo, tas turiejo mokieti
nutwertojuj.

Przejemca, parjemiejas1285, nu-
twertojas, sugautojas1286.

Przejemny, parjemamas.
Przejeµ¢, przejada¢, prawalgyti. ⁄⁄
[II 612] Przej´ty, parimtas.
Przejezdny, ob. przejeØdzajåcy.
Przejezdza¢, przejecha¢, parwa-

Øi√ti, parjoti. ob. Przeprawia¢
si´, przewozi¢ si´, parsikélti.
przejØdza¢ si´, prasijodyti,
przejecha¢ si´, prasiwaØioti.

PrzejeØdzajåcy, parwaØi√jis, par-
jojis.

Przeigra¢, parsikulti.
Przejma,

Przejmacz, parjemiejas1287.
Przeinnoµ¢1288,
Przejmowa¢, przejå¢, parimti.
Przejmowanie, przej´cie, parje-

mimas.
Przejmujåcy, parjemås.
Przeina¢ przeinaczy¢, parkijsti,

pakiesti.
Przeinaczenie, parkietimas.
Przejrzale, ob. czujnie.
Przejrzalny, paregémas ob. przej-

rzysty.
Przejrza¬oµ¢, ob. czujnoµ¢.
Przejrza¬y, ob. czujny.
Przejrze¢, ob. przeglåda¢.
Przejrzany1289, ob. naznaczony,

przeznaczony ob. przewidzia-
ny.

Przejrzenie ob. przenaznaczenie.
ob przeglådanie.

Przejrzeniec,
Przejrzysto, ob. przezroczysto,
Przejrzystoµ¢, ob. przezroczys-

toµ¢.
Przejrzysty, ob. przezroczysty,

ob. przenikliwy,
Przejµ¢, ob. przechodzi¢.
Przejscie, ob. przechodzenie.
Przeistacza¢, przeistoczy¢, ⁄⁄
[II 613]  Przeistaczanie,  przesto-

czenie.
Przeistocznoµ¢,
Przeistoczony,
Przeistoczy¢, ob.1290 przeistacza¢,
Przeistoczyciel,
Przek, w przeki, na przek, w

przek, ob. poprzecz.
Przekabaci¢,

Przekadza¢, przekadzi¢, parsmil-
kyti.

Przekala¢, przek¬uwa¢, prarakti,
pradurti, pardurti.

Przekalanie, parbadyma¢, prze-
k¬ucie, pardurimas.

Przekarczowa¢, ob. karczo-
wa¢1291,

Przekarm, parmatinimas1292.
Przekarmia¢1293, przekarmi¢, maj-

tinti1294 szerti, parmajtinti, par-
penieti, parszerti.

Przekartowa¢,
Przekartowanie,
Przekås,
Przekåsa¢, przekåsywa¢, przekå-

si¢, pak√sti, parkådyti1295.
Przekåska, uØkådimos.
Przekasowa¢, parpajszyti.
Przekåsywa¢, ob, przekåsa¢,
Przekåsywanie, parkådimas.
Przekaszla¢, parkosieti,
Przekåtna, przekåtnia,
Przekaw´czy¢, parkajpti.
Przekaz, przekazka, ob. prze-

szkoda.
Przekaza¢, przekazywa¢.
Przekaza¢, przekazi¢, ⁄⁄
[II 614] Przekazanie, przekazy-

wanie,
Przekazca1296,
Przeka∏czy,
Przekaznoµ¢,
Przeka∏ny,
Przekazywa¢, przekazywanie,

ob. przekaza¢, przekazanie,
Przekierowa¢,

Przekina¢, ob. przerzuca¢, par-
mesti, przekina¢1297 si´, parsi-
mesti.

Przekinczyk,
Przekisnå¢, parrugti.
Przekis¬y1298, parrugis.
Przeklå¢, ob. przeklina¢, prakéj-

kti.
Przek¬ad, parguldimas1299.
Przek¬ada¢, prze¬oØy¢, pargul-

dyti.
Przek¬adacz1300, ob. t¬umacz1301

Przek¬adanie, prze¬o∏enie
Przek¬adany1302,

1281  Prad. raßyti Przejawic, bet ißtaisyta.
1282  Tais. iß sutajkinùs.
1283  S. Ropel. Przejem.
1284  Ètrp. tam.
1285  Prad. raßyti pariej, bet ißtaisyta.
1286  Turb∆t  prad. raßyti sut, bet ißtai-

syta.
1287  Tais. iß pariemiejas.
1288  S. Ropel. Przeimiennoµ¢.
1289  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1290  Ètrp. ob.
1291  Prad. raßyti p, bet ißtaisyta.
1292  Turb∆t  nor∂ta  paraßyti  parmajti-

nimas.
1293  Tais. iß Przekarmi¢.
1294  Prad. raßyti pr, bet ißtaisyta.
1295  Prad. raßyti pard, bet ißtaisyta.
1296  Tais. iß Przekaza¢.
1297  Û. taisytas.
1298  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1299  Turb∆t prad. raßyti parl, bet ißtai-

syta.
1300  Tais. iß Przek¬ada¢.
1301  Tais. iß t¬umaczy¢.
1302  Antroji a ^trp.
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Przek¬adnia,
Przek¬adny,
Przeklaryfikowa¢,
Przekl´cie, prakéjkimas.
Przekl´cze¢, prik¬aupti.
Przeklei¢1303,
Przeklepa¢,
Przekl´stwo, przeklenstwo, pra-

kéjksmas.
Przekl´tnica, kéjkieja,
Przekl´tnik, kejkiejas.
Przekl´ty, prakejktas1304. ⁄⁄
[II 615] Przeklina¢, kéjkti. prze-

klnå¢1305.
Przeklinacz, kéjkiejas.
Przeklinajåcy, kejkås.
Przeklinanie, przekl´cie, kejki-

mas,
Przek¬ó¢, przek¬u¢, ob. przeka-

la¢1306.
Przek¬ócie, ob. przekalanie.
Przek¬osowa¢, ob. k¬osowa¢,
Przek¬óty, przek¬uty, parwertas,

pardurtas, pamautas.
Przeklusa¢, przek¬usowa¢, par-

ristoti, partrisnoti1307.
Przeko, ob. przek,
Przekobia¬y
Przekobieci¢, parmotriszk√ti.
Przekocha¢, parmilieti, parmie-

gti.
Przekocha¬y, parmilietas, par-

miegtas.
Przekochany, ob. przekocha¬y.
Przekoczarny,
Przekoczowa¢, prigu¬auti.
Przeko¬ata¢ si´, parsibelsti.
Przekomarza¢ si´

Przekona¢, ob. przekonywa¢.
Przekonanie,
Przekonany,
Przekonywa¢,
Przekonywacz,
Przekonywajåcy,
Przekonywanie1308, przekonanie,
Przekop, parkasas.
Przekopa¢, przekopanie, ob.

przekopywa¢, przekopywa-
nie. ⁄⁄

[II 616] Przekopany, parkastas.
Przekopcia¬y, parrukis, aprukis.
Przekopcie¢, parrukti1309, aprukti.
Przekopci¢1310, parrukyti.
Przekonopczy¢1311, parpaku¬√ti

¬ajwå.
Przekopiowa¢1312, parraszyti, ob.

przepisywa¢.
Przekopiowanie ob. przepisywa-

nie, przemalowanie.
Przekopisty, parkasotas.
Przekopny, parkasinis.
Przekopywa¢, parkasti. przeko-

pa¢. parkasinieti.
Przekopywanie, przekopanie,

parkasimas, parkasiniejimas.
Przekor, przekora, atkaklybe.
Przekorny, atkak¬as. ob. krnåbr-

ny, przeciwny.
Przekorzeni¢, parszakninti.
Przekostnica,
Przekow, parkalimas. ob. prze-

kowanie.
Przekowa¢, przeku¢, parkalti.
Przekowanie, przekucie, parka-

limas.
Przekracenie, parkrotkawimas.

Przekraci¢, parkrotkauti.
Przekracza¢, parØ´gti, przekro-

czy¢. parØangstyti,
Przekraczajåcy, paØ´gas. ob.

przekroczyciel.
Przekraczanie, przekroczenie,

parØ´gimas.
Przekrada¢1313, przekraµ¢, par-

wogti. przekraµ¢ si´,
Przekradanie, przekradni´cie,

przekradzenie, parwogimas,
parwaginiejimas. przekradanie
si´,

Przekradacz1314

Przekradkiem, ob. ukradkiem,
wagicznaj. ⁄⁄

[II 617] Przekrad∏ca1315,
Przekradzenie, ob. przekradywa-

nie.
Przekradziony, parwogtas.
Przekraµ¢, ob. przekrada¢.
Przekrasny, par gra∏ùs, par

daj¬ùs.
Przekrawa¢, przekroi¢, parpjauti,

parpjaustyti.
Przekrawanie, przekrojenie, par-

pjowimas. parpjaustimas.
Przekr´canie, parsukiniejimas,

przekr´cenie parsukimas.
Przekr´cony, parsuktas1316.
Przekreskowa¢
Przekresla¢, parbrieØti, parpij-

szti.
Przekreslanie, parbrajØimas,

przekreslenie, parbrieØimas.
Przekroczyciel, parØ´giejas,
Przekroic, przekrojenie, ob. prze-

krawa¢, przekrawanie.

Przekrólowa¢, parkaralauti.
Przekropi¢, parsz¬akstyti.
Przekry¢, przekrywa¢, ob. prze-

chowywa¢,
Przekrzci¢, parkriksztyti.
Przekrzycze¢, parszaukti.
Przekrzykiwa¢, parszaukoti.
Przekrzywia¢, parkrejpti, prze-

krzywic, parkrajpyti, prze-
krzywia¢ si´ krajpyties.

Przekrzywianie, parkrajpymas,
przekrzywienie, parkrepi-
mas1317.

Przeksztalca¢, przekszta¬ci¢.
Przekszta¬canie1318, przekszta¬ce-

nie. przekszta¬towanie. ⁄⁄
[II 618] Przekszta¬cony,
Przekszta¬tnie,
Przekszta¬tnoµ¢
Przekszta¬tny,
Przekszta¬towa¢,

1303  Tais. iß Przykleji¢.
1304  Tais. iß prakejtas.
1305  Tais. iß przeklå¢.
1306  Prad. raßyti przy, bet ißtaisyta.
1307  Prad. raßyti pr, bet ißtaisyta.
1308  Û. galas taisytas.
1309  Tais. iß parrukyti.
1310  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1311  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1312  Tais. iß Przekopijowa¢.
1313  Û. taisytas.
1314  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1315  Tais. iß Przekradca.
1316  R. t horizontalusis  br∆kßnelis  m∂-

gintas nubraukti (?)
1317  Sic!
1318  Tais. iß Przekszta¬cenie.
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Przeku¢1319, przekucie, ob. prze-
kowa¢, przekowanie.

Przekulbaczy¢, parba¬noti.
Przekup,
Przekupia¢, przekupi¢, ob. prze-

kupowa¢.
Przekupiectwo, ob. przekup.
Przekupieˆ,
Przekupienie, ob. przekupowa-

nie.
Przekupka,
Przekupnie,
Przekupniowy,
Przekupny,
Przekupowa¢, przekupia¢,
Przekupowanie, przekupienie,
Przekupstwo,
Przekurza¢,
Przekurzy¢1320

Przekurzanie1321, przekurzenie,
Przekuty, przekowany.
Przekwas,
Przekwasi¢, parrauginti,
Przekwasny,
Przekwaszenie,
Przekwaszony,
Przekwintasz, ⁄⁄
[II 619]1322 Przekwintowa¢,
Przekwintowanie,
Przekwinty1323,
Przekwita¢, przekwitnå¢, parØy-

dieti. praØysti
Przekwitanie, przekwitnienie,

parØydiejimas.
Przekwit¬y, parØydiejis.
Przela¢, ob. przelewa¢.
Przelå¢1324 si´, ob. przel´knå¢ si´.

Prze¬adowywa¢1325, prze¬adowa¢,
pars¬√g√ti.

Prze¬adowanie, pars¬√gawimas.
Prze¬adowany, pars¬√g√tas.
Przelaj, ob. przesmyk
Prze¬akoci¢, parsmagurauti.
Przelaksowa¢, partrijsti1326.
Przelaksowanie, partrijdimas1327.
Prze¬ama¢, par¬auØti, partratinti.

prze¬amywa¢ par¬auØinieti,
par¬auØyti.

Prze¬amanie, par¬auØimas, prze-
¬amywanie, par¬auØymas.

Przelanie, ob. przelewanie.
Przelany, parpi¬tas.
Prze¬askawy, parma¬onùs.
Przelata¢, przelatywa¢, parliekti,

par¬akioti.
Przelatanie, przelatywanie, par-

liekimas, par¬akiojimas.
Prze¬awia¢, prze¬owi¢, pargau-

dyti, pargauti.
Prze¬az, lipine, kompine,
Prze¬azi¢, przeleØ¢, par¬andzioti,

parlysti.
Przeleca¢, przeleci¢, ob. przeka-

za¢.
Przelecie¢, ob. przelata¢. ⁄⁄
[II 620] Przeleci¢1328, padrunginti.
Przelecenie1329, przelatanie1330, ob,

przekazanie1331

Przeleczy¢, pargydyti.
Przeledwie, ob. ledwie, par wos

ne wos.
Przelega¢ si´, parsigulieti.
Przeleg¬oµ¢, tarpas.
Przeleg¬y, tarpinis.

Przel´knåc, przel´ka¢, pargan-
dinti.

Przel´knienie, parsigandimas1332.
Przel´kniony, parsigandis.
Przelewa¢, przela¢, parpilti, par-

pyloti.
Przelewanie, przelanie,
Przelewacz1333,
Przelewca, parpiliejas.
Przelewek, ob. przelew.
PrzeleØa¬y, parsigutiejis1334, parsi-

takszojis, parbipsojis1335.
Przele∏e¢, pargulieti, partakszoti.

parbipsoti.
Prze¬ga¢, parma¬√ti.
Przelichmani¢, pranaudoti, pra-

klejsti.
Przelichwi¢, parpa¬ukanoti.
Przeliczy¢, parskajtyti, parlyk√-

ti1336., parsliczy¢1337 si´, parsi-
skajtyti, parsilyk√ti.

2 Przeliczony, parskajtytas, pali-
k√tas.

1 Przeliczenie1338,  parskajtymas,
parlykawimas.

Przelini¢ si´
Przelisz, przylisz, pardaug.
Przeliza¢1339, przelizywa¢, par-

¬ajzyti, parlijØti.
Prze¬knå¢, ob.1340 prze¬yka¢
Prze¬om, ardymas1341, spragis.
Prze¬omca, par¬auØiejas, partra-

tintojas1342, partratintos.
Prze¬omi¢, ob. prze¬ama¢. ⁄⁄
[II 621] Prze¬omny, par¬auØamas,

partratinimas.
Przelot, parliekimas.
Przelotnie, parlekant, pralekant.

Przelotnoµ¢, par¬akumas.
Przelotny, parlekås.
Prze¬otrowa¢, parliebauti.
Prze¬owi¢, ob. prze¬awia¢,
Prze¬oØenie, ob. przek¬adanie.
Prze¬oØeˆski, wiresnis.
Prze¬oØenstwo, wyresnybe.

1319  Tais. iß Przekucie.
1320  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Przekurzy¢ çia pateiktas prie vokabulos
Przekurza¢.
1321  Tais. iß Przekurzenie.
1322  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 27 — tai lanko numeris.
1323  Û. galas taisytas.
1324  Û. taisytas.
1325  Tokios  vokabulos  S. Ropel.  ßioje

vietoje n∂ra, o Ω. Prze¬adowywa¢ çia pa-
teiktas prie S. Dauk. praleistos vokabulos
Prze¬adowa¢.
1326  Tais. iß partriesti.
1327  Prad. raßyti pard, bet ißtaisyta.
1328  S. Ropel. vokabula Przeleci¢ yra prieß

Przelecie¢.
1329  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1330  Tais. iß przelatano.
1331  R. p prir.
1332  Ètrp. r.
1333  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1334  Turb∆t nor∂ta paraßyti parsiguliejis.
1335  R. j taisyta.
1336  Prad. raßyti parli, bet ißtaisyta.
1337  S. Ropel. Przeliczy¢.
1338  Vokabulos Przeliczenie bei Przeliczo-

ny ir S. Ropel. pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.
1339  Prad. raßyti Przelizy, bet ißtaisyta.
1340  Ètrp. ob.
1341  Prad. raßyti ardim, bet ißtaisyta.
1342  Prad. raßyti pr, bet ißtaisyta.
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Prze¬oØnoµ¢, prze¬oØonoµ¢, wy-
resnumas.

Prze¬oØony, pardietas.
Prze¬o∏y¢, ob. przek¬ada¢.
Przeludnia¢ si´, przeludni¢1343 si´.
Przeludnienie,
Przeludniony,
Prze¬upa¢, parskélti.
Przelutrowa¢ ob. przecedza¢1344.
Prze¬yka¢, prze¬knå¢, praryti.
Prze¬ykanie, prarijimas.
Prze¬ysia¬y, nuingis.
Prze¬ysie¢, nuingti.
Przemaca¢, parcziupnoti.
Przemachlowa¢, ob. przeszach-

rowa¢.
Przemacza¢, parmirkyti. przemo-

czy¢, parmirkti.
Przemådry, par iszmintingas. ob.

przemådrza¬y.
Przemådrza¬y, par iszmintingas.
Przemådrze, par iszmintingaj.
Przemådrze¢, par iszmintingù

tapti. ⁄⁄
[II 622]  Przemaga¢,  pargalieti.

przemodz,
Przemagajåcy, pargalis.
Przemaganie, pargaliejimas.
Przemaglowa¢, parkoczioti.
Przemaka¢, parsz¬apti, parmirkti,

przemoknå¢,. parmerkti.
Przemalowa¢, partieploti, parma-

lewoti.
Przemalowanie, parmalewoji-

mas, partieplojimas1345.
Przemalowany, parmalewotas,

partieplotas.
Przema¬powa¢, parbezdzionauti.

Przemar¬y, parmeriejis.
Przemarnowa¢, iszklejsti.
Przemarza¢, parmerieti, przema-

rzy¢, parmerinti.
Przemarza¢, przemarznå¢, par-

szalti.
Przemarzlina, parszolis.
Przemarz¬y, parszalis.
Przemarznåc, ob. przemarza¢.
Przemarznie, parszalimas.
Przemarzy¢, parsapn√ti.
Przemasci¢, partepti.
Przemaszerowa¢, pardupszioti.
Przemowia¢1346, pratarti, przemó-

wi¢, pratarti.
Przemawianie1347, przemówie-

nie1348, prakalbiejimas, pratari-
mas.

Przemaza¢, przemazywa¢, par-
pijszti, parpajszyti.

Przemazanie, parpijszimas, par-
pajszimas.

Przem´czy¢, parkénkinti, pano-
wyti.

Przem´drowa¢ si´, parsigud-
rauti.

Przem´drza¬y, przem´drze¢, ob
przemådrza¬y, przemådrze¢.

Przem´∏ny, par narsas.
Przemiå¢, ⁄⁄
[II 623] Przemian, ob, przezmian,

bezmian, na przemian, pakaj-
tajs.

Przemiana, parkietimas.
Przemianek, sprigis.
Przemiarkowa¢, ob. miarkowa¢
Przemiata¢, przemieµ¢, parsz¬a-

winieti, parsz¬√ti, ob. przemio-
ta¢.

Przemi´knåc, przemi´ka¢1349, par-
tiØszti, isztiØti.

Przemi´kczenie, isztiØimas, par-
tiØimas.

Przemi´kczy¢, isztiØinti.
Przemi´ki, teØis, tiØis.
Przemi´knå¢, ob. przemi´ka¢
Przemi´knienie, isztiØimas.
Przemienia¢, parkiesti, parkijsti,

parkajtyti.
Przemienialny, parkietamas, par-

kijtamas.
Przemienie, parkajtalojimas1350,

przemienie, parkietimas, par-
kijtimas.

Przemiennoµ¢, parkietumas, par-
kijtumas.

Przemienny, parsikietås, parsi-
kijtås.

Przemiera¢, przemierze¢, paralk-
ti, parmerieti, badù mirti.1351

Przemierny, sejkamas, mier√je-
mas.

Przemierza¢, przemierzy¢, sejkie-
ti jawus, mier√ti Øiam´, med¿,
drob´, ir1352 tam paw:

Przemierzenie, parsejkiejimas,
parmierawimas.

Przemierzle, biaurej, bajsej.
Przemierz¬oµ¢, bjaurybe., bajsy-

be.
Przemierz¬y, bjaurùs, bajsùs.
Przemierznå¢ ⁄⁄
[II 624] Przemierzy¢1353, ob. prze-

mierza¢.
Przemieµ¢, ob. przemiata¢, ob.

przemiota¢.

Przemiesi¢, d√nå imajszyti1354,
ob. miesi¢.

Przemiesza¢, przemieszywa¢,
parjaugti, parjaugoti.

Przemieszanie, parjaugimas
Przemieszany, parjaugtas.
Przemieszka¢, parbuti, pargi-

wenti. przemieszkiwa¢, parbu-
winieti.

Przemieszkawacz, przemieszki-
wacz, parbuwiejas.

Przemignå¢, szmieszterieti.
Przemija¢, przeminå¢, praejti.
Przemijajåcy, praejtùs.
Przemijanie, przemini´cie, praeji-

mas.
Przemilcze¢, uztilti, uØtylieti1355.
Przemilczenie, uØtitimas1356, uØty-

liejimas.

1343  Prad. raßyti przed, bet ißtaisyta.
1344  Prad. raßyti przed, bet ißtaisyta.
1345  Tais. iß partieplojemas.
1346  Tais.  iß  Przemowi¢.  S. Ropel. Prze-

mawia¢.
1347  Prad. raßyti Przemawie, bet ißtaisyta.
1348  Prad.  raßyti  przi, bet ißtaisyta; dia-

kritikas virß ó prir. v∂liau.
1349  S.  Ropel.  Przemi´ka¢, a¬, a, v. intr.

déf. Przemi´knå¢, a¬ [...]
1350  Buvo  paraßyta  su  ¬, bet ^striΩasis

br∆kßnelis nuskustas.
1351   Pus∂ straipsnio uΩraßyta ant ißskus-

t¨ ΩodΩi¨.
1352  R. r taisyta.
1353  Tais. iß Przemierza¢.
1354  Prad. raßyti is, bet ißtaisyta.
1355  Prad. raßyti uØti, bet ißtaisyta; buvo

paraßyta su t vietoj l, bet horizontalusis
br∆kßnelis nubrauktas.
1356  Turb∆t nor∂ta paraßyti uØtilimas.



382 383

Przemin´ty, przeminiony, pra-
ejis.

Przemiota¢1357, przemieµ¢, par-
swajdyti, paswijsti.

Przemitr´Øy¢, ob. mitr´∏y¢, par-
trukinti.

Przemknå¢, przemyka¢, parmuk-
ti1358, parsprukti, parspudinti,
przemyka¢ si´, przemknå¢ si´,
szmykszterieti.

Przemle¢, parmalti, ob. mle¢.
Przem¬óci¢, pakulti. ob. m¬óci¢.
PrzemnoØy¢, pardauginti, ob.

mno∏y¢.
Przemo¢, ob. przewaga.
Przemocny, ob. przemajåcy,
Przemoctwo, ob. gwa¬t.
Przemoczy¢, parmerkti.
Przemodli¢, parmelsti.
Przemodz, ob. przemaga¢, par-

galieti.
Przemoga, ⁄⁄
[II 625] Przemoknå¢ ob. przema-

ka¢.
Przemor, przemorek, padas, pa-

delis, grobs ing grobå lend.
Przemorzenie, parmeriejimas,

parbadimas.
Przemorzony, parbadis1359, isz-

meriejis.
Przemorzy¢, ob. przemarza¢.
Przemosci¢, pargrysti.
Przemoskwici¢, Maskolù tapti.
Przemota¢, parwyti kamut¿1360 ar-

ba gij´.
Przemówa1361, pratarme, pra-

ka¬ba.

Przemówi¢, pratarti, przema-
wia¢, prabilti.

Przemówienie, prabilimas.
Przemo∏ca, pargalunas.
Przemo∏enie, pargaliejimas.
PrzemoØnie, pergalingaj.
Przemo∏noµ¢, pergalumas1362,

pergalingumas.
Przemo∏ny, pergalingas. ob.

przewaØny.
Przemra∏a¢, parszaldyti, prze-

mrozi¢, parszalti.
Przemrucze¢, parrugzsti1363.
Przemrze¢, ob. przemiera¢.
Przemuli¢
Przemurowa¢, parmuryti.
Przemurowanie, parmurijimas.
Przemurze, tarpmuras.
Przemy¢, ob. przemywa¢. par-

p¬auti.
Przemyca¢, przemyci¢,
Przemycacz,
Przemycajåcy,
Przemycanie, przemycenie,
Przemycony, ⁄⁄
[II 626] Przemydli¢, parmujlyti.
Przemyka¢, przemyka¢ si´, ob.

przemknå¢.
Przemys¬,
Przemysla¢, przemysliwa¢, ry-

moti.
Przemysliwa¢1364, przemysle¢, ob.

obmysla¢,
Przemyslenie, rymojimas, ob.

rozmys¬, namys¬.
Przemysliwa¢, ob. przemysla¢.
Przemyslnie,
Przemyslnik, przemyslniczek.

Przemyslnoµ¢,
Przemyslny,
Przemys¬owo,
Przemys¬owoµ¢,
Przemys¬owy,
Przemyta,
Przemytnik,
Przemywa¢, przemy¢, parp¬auti,

parp¬awoti.
Przemywalnia1365, skalbyk¬a.
Przemywanie, przemycie, par-

p¬awojimas, parp¬owimas.
Przeˆ, ob. przezeˆ1366.
PrzenaboØnie, parmaldej, par-

maldzej, parmaldingaj.
PrzenaboØny, parmaldingas.
Przenagaba¢, przenagabywa¢,

ob. kusi¢, poduszcza¢1367.
Przenagabanie,
Przenagle, parstajgù.
Przenag¬y, parstajgus.
Przenajåc, ob. prznajmowa¢.
Przenajczystszy, pargriniausis,
Przenajdostojniejszy1368, pargo-

dingiausis.
Przenajdowa¢, przenale∏¢, gauti,

rasti.
Przenajdowanie, przenalezienie,

gawimas, radimas. ⁄⁄
[II 627] Przenaj´cie, paprakawi-

mas, pakulawimas
Przenajemnca, paprakautojas.
Przenaj´tek, paprakas, kukulis.
Przenaj´ty. paprakautas, paku-

l√tas.
Przenajmowa¢, przenajma¢, prze-

najå¢, paprakauti, pakukul√-
ti1369.

Przenajmowanie, paprakawimas,
pakululawimas1370.

Przenajswi´tszy, szw´ciausis.
Przenajwielebniejszy,
PrzenajwyØszy, auksciausis.
Przenajzacniejszy, godingiausis.
PrzenaleØ¢, przenalezienie, ob.

przenajdowa¢, przenajdowa-
nie,

Przenasza¢, ob. przenosi¢,
Przenaznacza¢,
Przenaznaczenie,
Przenaznaczony,
Przen´t,
Przenianczy¢.
Przenica, ob. pszenica,
Przenicowa¢1371, iszwerti1372.
Przenicowanie, iszwertimas.
Przenicowany, iszwerstas.
Przenie, przenie si´,

1357  Prad. raßyti Przemiotas, bet ißtaisyta.
1358  Û. taisytas, galb∆t iß parsmukti.
1359  Prad. raßyti parp, bet ißtaisyta.
1360  Turb∆t nor∂ta paraßyti kamul¿.
1361  Tais. iß Przemówic.
1362  Buvo  paraßyta  su  ¬, bet ^striΩasis

br∆kßnelis nubrauktas.
1363  Ètrp. z.
1364  Tokios  vokabulos  S. Ropel.  ßioje

vietoje n∂ra, o Ω. Przemysliwa¢ çia pa-
teiktas prie vokabulos Przemyµla¢.
1365  Tais. iß Przemywanie.
1366  Pirmoji z taisyta.
1367  R. p taisyta.
1368  Antroji o taisyta.
1369  Tais. iß pakul√ti (?)
1370  Turb∆t  nor∂ta  paraßyti  pakukula-

wimas.
1371  Ètrp. ni.
1372  Galb∆t nor∂ta paraßyti iszwersti.
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Przeniecha¢, lauties.
Przeniemcze¢1373, Wokytiù tapti.
Przenieµ¢, ob. przenosi¢.
Przeniesienie, ob. przenoszenie.
Przeniewala¢, przeniewoli¢.
Przeniewierca,
Przeniewierczy, ⁄⁄
[II 628] Przeniewierczyna, prze-

niewierczyni,
Przeniewierka, ob. przeniewiers-

two.
Przeniewiernie, ob. wiaro¬om-

ny1374.
Przeniewiernik, ob. przeniewie-

rca.
Przeniewierny, ob. wiaro¬omny.
Przeniewierstwo, ob. wiaro¬oms-

two.
Przeniewierza¢, si´, przeniewie-

rzy¢ si´.
Przeniewierzenie si´
Przeniewolene1375,
Przeniewoli¢, ob. przeniewala¢.
Przenigd,
Przenigdzie, nigdzie,
Przenika¢,
Przenikajåcy,
Przeniknienie, ob. przenika-

nie,1376

Przenikniony, ob. przeszyty.
Przenocowa¢, parnakwoti.
Przenos, ob. przenoszenie,
Przenosi¢, przenieµ¢, przenasza¢,
Przenosi¢, pardiewieti.
Przenosiciel,
Przenosiny, dungininimos1377. (a-

kiwajØdej1378,) issikraustymas
(s¬apczej, s¬aptej)

Przenosnia,
Przenosnie,
Przenosnik,
Przenosny, parneszamas, parpy-

domas.
Przenudzi¢1379 przenudzi¢ si´ il-

gieti.
Przeoble¢, pardaryti.
Przeobleczenie, pardarymas.
Przeobraza, ⁄⁄
[II 629] Przeobra∏a¢, przeobrazi¢,
Przeobraza¢ si´, przeobrazi¢ si´,
PrzeobraØanie, przeobra∏enie,
Przeobrazca,
PrzeobraØny,
Przeoczenie, nepasergiejimas
Przeoczy¢, nepasergieti
Przeodziac, przeodziewa¢, par-

daryti1380,
Przeor, praoras.
Przeora¢, pararti.
Przeoranie, przeorywanie, karto-

jimas, parkartojimas.
Przeorany, parkartotas.
Przorski1381, praorinis,
Przeorstwo, praorija.
Przeorysza, przeorzysza, prao-

riene.
Przepachnåc, parkwepieti.
Przepach¬y, parkwepis.
Przepad,
Przepada¢, prapulti. przepaµ¢,

prapuldyti.
Przepada¢, przepadywa¢, kristi,

lylinoti. Deszcz pada, lytùs lin,
deszcz przepada¬, lytùs1382

parlynojo1383.

Przepadanie, przepadniencie,
prap√limas.

Przepadek, ob. przepad.
Przepadlina, prapultis1384.
Przepadlisty, prapultingas.
Przepad¬y, prap√lis.
Przepadzistoµ¢, prapultingumas.
Przepadzisty, ob. przepadlisty.
Przepakowa¢, parkimszti.
Przepakowanie, parkimszimas. ⁄⁄
[II 630] Przepala¢, padeginti, par-

degti. przepali¢.
Przepalacz, pardegiejas, parde-

gintojas.
Przepalanie, pardeginimas, prze-

palenie, pardegimas.
Przepalanka, worie¬ka1385.
Przepali¢, ob. przepala¢.
Przepalony, pardegis, parde-

gintas.
Przepami´ta¢, u∏mirszti.
Przepapla¢, parta¬awoti.
Przepara¢, przepru¢, praardyti,

prairti.
Przeparadowa¢, pariszejgauti,

pariszkilminti.
Przeparty, parstumtas, pargrus-

tas.
Przeparza¢, przeparzy¢, parszu-

tinti. parszusti.
Przepas,
Przepasa¢, ob.1386 przepasywa¢,

parj√sti.
Przepasanie, parj√simas.
Przepasany, parj√stas.
Przepaµ¢, prapultis.
Przepaµ¢, parganyti, ob. popaµ¢,

paganyti.

Przepaµ¢, przepaµdz, przepada¢.
Przepascisto1387, prapultingaj,

wersmingaj.
Przepacistoµ¢1388, prapultingu-

mas.
Przepascisty, przepastny, prapul-

tingas.
Przepaska, j√stele.
Przepasywa¢, przepasa¢, parj√-

sti.
Przepatrywa¢, parwejzieti.
Przepatrywacz, parwejzietojas.
Przepatrywanie, przepatrzenie,

parwejziejimas.
Przepatrzony, parwejzietas.
Przepcha¢, przepchnåc, ob. prze-

pycha¢. ⁄⁄

1373  Ètrp. r.
1374  Tais. iß wiero¬omny.
1375  Û. galas taisytas.
1376  Iß  tikr¨j¨  paraßyta  Przenikanie, ob.

przeniknienie (^trp. ob.), bet ßie ΩodΩiai
virßuj sunumeruoti skaiçiukais atitinka-
mai 2 ir 1.
1377  Prad. raßyti dungininin, bet ißtaisyta.

Galb∆t nor∂ta paraßyti dunginimos.
1378  Pirmoji a taisyta.
1379  Toliau palikta vietos maΩdaug vie-

nam ΩodΩiui.
1380  Û. galas taisytas.
1381  S. Ropel. Przeorski.
1382  Buvo paraßyta su t vietoj l, bet hori-

zontalusis br∆kßnelis nubrauktas.
1383  Prad. raßyti parli, bet ißtaisyta.
1384  Virß  u nubrauktas diakritikas (bu-

vo √).
1385  Prad. raßyti worier, bet ißtaisyta.
1386  Ètrp. ob.
1387  R. t taisyta.
1388  S. Ropel. Przepaµcistoµ¢.
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[II 631] Przep´dza¢, parwarinieti,
przep´dzi¢, parwaryti.

Przep´dzanie, parwariniejimas,
przep´dzenie, parwarimas.

Przep´dzi¢. ob. przep´dza¢.
Przep´ka¢, parsprogti.
Przep´knå¢, pratrukti (skaudu-

lys1389.)
Przep´k¬y, pratrutrukis1390, par-

sprogis.
Przepe¬nia¢, przepelni¢ parpilti,

parpildyti.
Przepelnianie, parpildymas,

przepelnienie, parpylimas.
Przepe¬niony, parpiltas, parpil-

dytas.
Przepe¬ty, parrawietas.
Przepe¬za¢, parropoti, parszlau∏-

ti, parszukti.
Przepe¬znå¢, parslinkti.
Przepiå¢, ob. przepina¢, parsegti.
Przepi¢, ob przepija¢, pargérti,

antgérti.
Przepicie, przepijanie, pargieri-

mas, antgierimas.
Przepieczenie, parképimas.
Przepiecz´towa¢, parØymieti.
Przepieczony1391, parképis.
Przepienia¢
Przepieprza¢, przepieprzy¢, pipi-

rû pardieti.
Przepieprzony, pipiru pardietas.
Przepiera¢, ob. przeprze¢ ob.

przepra¢.
Przepierzenie,
Przepierzony,
Przepierzy¢,
Przepija¢, przepi¢, pragérti.

Przejanie1392, przepicie, pragieri-
mas.

Przepikowa¢,
Przepi¬owa¢, parsziuloti, par-

pjauti sù pjuk¬ù. ⁄⁄
[II 632] Przepi¬owanie, parsziulo-

jimas parpjowimas sù pjuk¬ù.
Przepina¢, przepiå¢, parsegti.
Przepióra1393, pùtpeleké, ob. prze-

piórka.
Przepiorcz´, pùtpelekajtis.
Przepiorczy, putpelekinis
Przepiorka1394, ob.1395 przepiora.
Przepiorowa¢,
Przepis, parraszas.
Przepisa¢, przepisanie, ob. prze-

pisywa¢, przepisywanie1396.
Przepisany, parraszytas.
Przepisnik, parraszytojas.
Przepisywa¢, przepisa¢, parra-

szyti1397

Przepisywacz, ob. przepisnik.
Przepisywanie, przepisanie, par-

raszymas.
Przepisujåcy1398, parraszås.
Przepiszcze¢1399, parcypti.
Przep¬aca¢, przep¬aci¢, parmo-

kieti
Przep¬acanie, przep¬acenie, par-

mokiejimas.
Przep¬acony, parmokietas.
Przep¬aka¢, parwerkti.
Przep¬osza¢1400, przep¬oszy¢, par-

bajdyti, pabajdyti.
Przep¬akany1401, parwerktas.
Przeplat,
Przeplata¢, przepleµ¢, parpaj-

nioti,

Przep¬ata¢, parskersti1402, pra-
skersti.

Przeplatanie, parpajniojimas,
parpynimas1403.

Przep¬atanie, parskérdimas. pra-
skérdimas.

Przeplatany, parpintas.
Przep¬atany, praskérstas,. par-

skérstas1404. ⁄⁄
[II 633] Przep¬aw,
Przep¬oszo¬y1405, parbajdytas, isz-

ké¬tas kiszkis, meszka.
Pprzep¬awia¢1406, przep¬awi¢,
Przeple¢, ob. przeplewi¢,
Przepliewia¢1407, przeplewi¢1408,

parrawieti
Przeploch, nugåstis.
Przep¬oszony1409, pargandintas.
Przep¬óka¢1410, parska¬urti,
Przep¬ókanie, parska¬urimas
Przep¬oszy¢, ob. przep¬asza¢.
Przeplu¢, parspjauti.
Przep¬ynå¢, ob. przep¬ywa¢,
Przep¬ynienie1411, parp¬aukimas.
Przep¬ynny, parp¬aukamas
Przep¬yw, ob. przep¬ynienie.
Przep¬ywa¢, parp¬aukti.
Przep¬ywanie, ob. przep¬ynienie
Przepoci¢ si´, parsiprakajt√ti,

parsiprakajtauti1412.
Przepolaczy¢, parlenkinti, par-

lankinti.
Przepolerowa¢,
Przepolszczy¢ i Lankiszkumå

parwerti1413.
Przepomina¢, przepomnie¢, uØ-

mirszti.
Przepomniany, uØmirsztas.

Przepomnienie, uØmirszimas.
Przepomny, uØmirsztùs.
Przepomódz1414,
Przepompowa¢,
Przepona, skåstis1415.

1389  Tais. iß skaudulis.
1390  Turb∆t  nor∂ta  paraßyti  pratrukis.

Prad. raßyti pratruk, bet ißtaisyta.
1391  R. o taisyta.
1392  S. Ropel. Przepijanie.
1393  Galin∂ a taisyta.
1394  Antroji p taisyta.
1395  Ètrp. ob.
1396  Prad.  raßyti  przepisan(?), bet ißtai-

syta.
1397  Antroji a taisyta.
1398  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1399  Prad. raßyti Przepiszczy, bet ißtaisyta.
1400  Tais.  iß  Przep¬oszy¢.  S. Ropel. Prze-

p¬asza¢.
1401  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1402  Antroji s taisyta iß d.
1403  Prad. raßyti parpi, bet ißtaisyta.
1404  Pirmoji a taisyta.
1405  S. Ropel. Przep¬oszony.
1406  S. Ropel. Przep¬awia¢,  tad  ßi voka-

bula ir S. Ropel. pateikta ne pagal
ab∂c∂l´.
1407  Antroji i ^trp.
1408  Prad. raßyti przeplie, bet ißtaisyta.
1409  S. Ropel. Przep¬odny.
1410   Prad. raßyti  Przep¬ókar, bet ißtaisyta.
1411  Prad. raßyti Przep¬i, bet ißtaisyta.
1412  Prad.  raßyti parsiprakajtaj, bet ißtai-

syta.
1413  Galb∆t nor∂ta paraßyti parwersti.
1414  Prad. raßyti  Przem,  bet  ißtaisyta.

Virß pirmosiosios o nubrauktas diakriti-
kas (buvo ó).
1415  Galb∆t nor∂ta paraßyti sk¬åstis.
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Przeposci¢, pargawieti. parposni-
kauti.

Przeposzczenie, pargawiejimas,
parposnikawimas. ⁄⁄

[II 634] Przeposzczenie si´, parsi-
posnikawimas.

Przepotnia¬y, parprakajtawis.
Przepotniec, parprakajt√ti.
PrzepowaØnoµ¢, par orumas.
Przepowiada¢, przepowiedzie¢,

paskélbti1416. skélbti.
Przepowiadacz, skélbiejas.
Przepowiadanie, przewodzenie,

skélbimas.
Przepowiedni
Przepowiednia,
Przepowiast1417,
Przepowiedz
Przepowiedzenie, ob. przepowia-

danie.
Przepowiedziany,
Przepowiedzie¢, ob. przepowia-

da¢.
Przepowiedziny,
Przepowieµ¢,
Przepowija¢, parwystyti.
Przepra¢, parskalbti, parwelieti,
Przepracowa¢, pardirbti.
Przepracowany, pardirbtas.
Przepragnå¢, partrokszti.
Przeprasowa¢1418, parprosawoti.
Przeprasza¢, par¬ugoti, parpra-

szyti, przeprosi¢.
Przepraszajåcy, par¬ugois.
Przepraszanie, przeproszenie,

par¬ugojimas, ¬ugosina.
Przeprawa,
Przeprawia¢, przeprawi¢.

Przeprawianie1419, przeprawienie.
Przeprawiny1420,
Przeprawowa¢, przeprawia¢ ⁄⁄
[II 635] Przepra∏y¢, paképinti.
Przepróc, ob. przepara¢.
Przepórcha1421, przeprucha.
Przeprochnie¢, partreszti.
Przepros.
Przeprosi¢, ob. przeprasza¢,
Przeprosiciel,
Przeprosiny.
Przeproszenie, ob. przeprasza-

nie.
Przeprósza¢1422, ob. przeprószy¢.
Przeprowadza¢, przeprowadzi¢.
Przeprowadzanie, przeprowa-

dzenie,
Przeprowadzic, ob. przeprowa-

dza¢.
Przeprowadziciel,
Przeprowadziny,
Przepró∏ba, ob. przepros.
Przeprucha, ob. przeprócha.
Przepryska¢, przepryskiwa¢, par-

szliekti, parsz¬akstyti.
Przeprzådz, ob. przeprz´ga¢.
Przeprzåg, ob. stacya. parkin-

kymas.
Przeprzåµ¢, parwerpti.
PrzeprzåØka, ob. przeprzåg.
Przeprze¢, przepiera¢.
Przepuklina,
Przepuk¬y,
Przepuknå¢ si´.
Pzepusci¢1423, ob. przepuszcza¢.
Przepust.
Przepustny, parlejdamas, pralej-

damas. ⁄⁄

[II 636] Przepustowy,
Przepuszcza¢, przepuµci¢, par-

lejsti, pralejsti.
Przepuszczanie, przepuszczenie,

parlejdimas1424, pralejdimas.
Przepych, iszkilme.
Przepycha¢, przepycha¢,
Przepyskowa¢1425, przepchnå¢,
Przepysznia¢ si´,
Przepysznia¢ si´1426, didzi√ties,

ob. pyszni¢ si´.
Przepysznie,
Przepysznoµ¢,
Przepyszny,
Przepyta¢, park¬austi, ob. prze-

pytywa¢.
Przepytownik, park¬ausinietojas.
Przepytywa¢, parklausinieti. ob.

dopytywa¢ si´. przypyta¢.
Przepytywanie, przepytanie, par-

k¬ausiniejimas. park¬ausimas.
Przeråba¢, ob. przeråbywa¢,

parkirsti, par´sti.
Przeråbanie, ob. przeråbywanie
Przerabia¢, przerobi¢, pardirpti.
Przerabialny, pardirbamas.
Przerobienie, przerabienie1427,

pardirbimas.
Przerachowa¢1428, ob. przeliczy¢.
Prz´rabl1429, ob. przer´bla.
Przeråbywa¢, przeråba¢, parkirti-

nieti, parrantyti
Przeråbywacz, parkirtiejas.
Przeråbywanie, przeråbanie, par-

kirtimas.
Przerachowany,
Przeradza¢, przeradzi¢, partar-

ti1430.

Przeradzenie, partarimas.
Przerasta¢, przerosnå¢, przeroµ¢,

paraugti. ⁄⁄
[II 637] Przerasta¬y, paraugis.
Przerastanie, przerosni´cie, par-

augimas.
Przeraz, ob. przeraØenie.
Przera∏a¢, przerazi¢, parwerti,
Przera∏enie, nusiminimas,
3 Przerazliwy, bajsùs, skaudùs.
2 Przera∏liwoµ¢,
1 Przerazliwie,
Przera∏ony, nusigandis,
Przedze¢1431, przerdzewie¢1432,
Przer´bla, ekétys.
Przer´bne, eketines, mokésnis

tam1433, kùrs1434 prakirto ekét¿.
Przer´bnik, eketinykas.
Przer´bywa¢, ob. przeråbywa¢.

1416  R. p taisyta.
1417  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1418  Ètrp. z.
1419  Tais. iß Przeprawienie.
1420  Tais. iß Przeprawieni.
1421  S. Ropel. Przeprócha.
1422  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1423  S. Ropel. Przepuµci¢.
1424  Prad. raßyti paj, bet ißtaisyta.
1425  Tais. iß Przepiskowa¢.
1426  Antrå k. paraßyta ta pati vokabula.
1427  S. Ropel. Przerabianie, Przerobienie.
1428  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1429  S. Ropel. Przeråbl.
1430  Û. taisytas.
1431  S. Ropel. Przerdze¢.
1432  Prad. raßyti przerdzie, bet ißtaisyta.
1433  Prad. raßyti tar, bet ißtaisyta.
1434  Prad. raßyti kors, bet ißtaisyta.
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Przeroba, pardarbis, przerobek,
pardirbiejas.

Przerobi¢, ob przerabia¢.
Przerobienie, ob. przerabianie.
Przerobka,
Przeróczy¢, parrakauti.
Przerodny, ob. odrodny.
Przerodzi¢ si´, iszgimti, nusikar-

toti.
Przerodzony, parsigimdis.
Przeroµ¢, przerosnå¢, ob. prze-

rasta¢.
Przeroskoszny,
Przerowna¢, przerownywa¢, par-

lyginti.
Przerozumie¢, parmanyti.
Przerwa,
Przerwa¢, ob, przerywa¢.
Przerwanie, ob.1435 przerywanie. ⁄⁄
[II 638] Przerwanoµ¢,
Przerwany,
Przerwip´p.
Przerwisty,
Przery¢, parkasti.
Przerycze¢, parbaubti, parkriokti.
Przerysowa¢, przerysowywa¢,
Przerysowanie,
Przerys1436.
Przerysowany,
Przerywa¢, przerwa¢, partraukti,

trùkinti.
Przerywacz, partraukiejas, tru-

kintojas.
Przerywanie, partraukimas. ob.

przerwa.
Przerwany1437, partrauktas, tru-

kintas.

Przerywczy, trukinùs. partrau-
kås1438.

Przerzadza¢, ob. przerzedza¢.
Przerzådza¢, przerzådzi¢, parrie-

dyti.
Przerzådzenie, parriedimas.
Przerzas¬y, nusigandis, pargan-

dintas.
Przerzasnå¢, pargandinti, prze-

rzasnåc si´ parsigansti. ob.
przera∏a¢, przestrasza¢.

Przerze¢, ob. przerzeka¢.
Przerzeczenie, ob. przerzekanie.
Przerzeczony, ob. przepowie-

dziany, prorokowany.
Przerzednia¬y, przerzedzony,

praretintas, praskijstas.
Przerzedza¢, przerzedzi¢, prare-

tinti, praretieti.
Przerzedzanie, przerzedzenie,

praretinimas1439, praskydimas.
Przerzeka¢, przerze¢.
Przerzekanie1440, przerzeczenie, ⁄⁄
[II 639] Przerznå¢, ob. przerzy-

na¢.
Przerzni´cie, ob. przerzynanie.
Przerzuca¢, przerzuci¢, parmesti.
Przerzucanie, przerzucenie, par-

metimas. przerzucenie, si´,
parsimetimas.

Przerzucany, parmiecziotas1441.
Przerzucony, parmestas.
Przerzut, pamesina.
Przerzutny1442, parmetamas.
Przerzyna¢, parpjauti, pargrijØ-

ti1443.
Przerzynanie, przerzni´cie, par-

pjowimas.

Przerzynanie si´, przerzni´cie
si´,

Przesåczy¢, parsunkti.
Przesåd, ob. jurisdykcya, prawo,

mokésnis. uØ sùdijimå.
Przesada,
Przesadnie,
Przesådek1444,
Przesådnie,
Przesådny,
Przesådowy,
Przesadowi¢1445,
Przesadza¢, przesadzi¢.
Przesådza¢, przesådzi¢,
Przesadzanie, przesadzenie, par-

diegimas.
Przesådzanie1446, przesådzenie.
Przesadzony, pardiegtas1447, par-

dijgtas.
Przesådzony,
Przesala¢, parsudyti. ⁄⁄
[II 640] Przesch¬y, pardziuwis.
Przeschnå¢, ob. przesycha¢.
Przeµcie, ob. przejscie,
Przesciela¢, przes¬a¢,
Przescielanie, przeslanie,
Przescieradlany, drobulinis.
Przescierad¬o, drobule. przescie-

radelko, drobulele.
Przescierad¬owy, drobulis.
Przesciga¢, parbrendis.
Przescig¬y, parbrendis. pranokis.
Przescignå¢, ob. przesciga¢.
Przescignienie, pranokimas, par-

brendimas.
Przesedni, ob. przezedni.
Przesejmikowa¢.
Przesejmowa¢,

Przese¬a¢, ob. przesy¬a¢1448,
Przesia¢, ob. przesiewa¢, parsieti.
Przesiå¢. ob, przesiåka¢, parmer-

kti, parsiesti1449.
Przesiadanie, ob. przesiadywa-

nie, parsiedimas, parsiedinie-
jimas.

Przesiadywa¢,
Przesåganie1450, przesiågni´cie,
Przesiåka¢, przesiåknå¢, prze-

siå¢, parmerkti, parsiesti.
Przesiåkanie1451, przesiåknienie,,

parsiedimas.
Przesiåk¬y, parsiedis, parmer-

ktas.
Przesianie1452, ob.1453 przesiewa-

nie.
Przesiany, parsietas.

1435  Ètrp. ob.
1436  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1437  S. Ropel. Przerywany.
1438  Tais. iß partraukus (?)
1439  Prad. raßyti pa, bet ißtaisyta.
1440  Û. taisytas.
1441  Ètrp. r.
1442  Antroji z ^trp.
1443  Tais. iß pargrieØti.
1444  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1445  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1446  Tais. iß Przesådzenie.
1447  Tais. iß pardiegijgtas.
1448  Ètrp. y.
1449  Û. galas -sti priraßytas ne S. Dauk.

ranka. Antroji s tais. iß c.
1450  S. Ropel. Przesiåganie.
1451  Pirmoji i ^trp.
1452  Tais. iß Przesienie.
1453  Ètrp. ob.
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Przesiarczy¢, parsierinti.
Przesie¢, ob. przesieka¢. ⁄⁄
[II 641] Przesie¢z,
Przesiedla¢, przesiedli¢, przesie-

li¢,
Przesiedlenie,
Przesiadzia¬y1454.
Przesiedzie¢, ob. przesiedywa¢,
Przesi´ga¢, przesi´gnå¢, prze-

siådz,
Przesieka, ob. przesiecz.
Przesieka¢, przesie¢,
Przesiekanie, przesieczenie,
Przesiedli¢1455, ob. przesiedla¢,
Przesiewa¢, przesia¢, parsijoti.
Przesiewacz, parsijotojas, siaus-

tojas.
Przesiewanie, przesianie, parsijo-

jimas.
Przesiewany, parsijotas. parsiau-

stas.
Przesiewiny, nusiautas
Przesiewny, nusiautamas.
Przesi´Øenie
Przesi¬,
Przesila¢, przesili¢,
Przesilenie,
Przesili¢, ob. przesila¢.
Przesiod¬a¢
Przeskaka¢, parszokti.
Przeskakiwa¢, parszokinieti,
Przeskakiwanie, przeskoczenie.
Przeskoczka,
Przeskoczny,
Przeskoczony,
Przeskok,
Przeskotnica. ⁄⁄
[II 642] Przeskroba¢, prakajszti.

Prz´s¬, ob. prz´slica,
Prz´s¬a, ob, prz´s¬o,
Przes¬a¢, ob. przesciela¢, ob.

przesy¬a¢.
Przes¬ad, przeslada, przesladek.
Przesladowa¢, persekioti
Przes¬adowanie, persekiojimas.
Przesladowany, persekiotas.
Przesladowca, persekiotojas.
Przesladowczy, persekiotinis.
Przesladowczyni, persekiotoja.
Przesladowniczy, ob. przeslado-

wczy,
Przesladownik, ob. przeslado-

wca.
Przesladujåcy, persekiojis
Przes¬adza¢, przes¬odzi¢, prasal-

dinti. parsaldinti,
Przes¬adzanie, przes¬odzenie,

parsaldymas, parsaldinimas,
prasaldinimas.

Przeslågwa,
Przeµlakowa¢,
Przes¬anczy,
Przes¬anie, ob. przesielanie.
Przes¬aniec,
Przes¬anka,
Przeslanny,
Przes¬anski,
Przes¬aˆstwo,
Przeslanny1456,
Przes¬awia¢,
Przes¬awianie1457, przes¬awienie, ⁄⁄
[II 643]1458 Przes¬awnie, garbin-

gaj.
Przes¬awny, garbingas.
Przesl´czy¢, parØuti, parwargti
Przesledzanie1459, przesledzenie,

Przeslepia¢1460, parspitrinti, par-
Ølibinti, przeslepi¢.

Przeslepienie, parspitrinimas,
parØlibinimas.

Prz´slica, koudelis.
Prz´slicowy, koudelinis.
Przeslicznie, parmandagéj.
Przesliczny, parmandgùs1461.
Prz´slik,
Przeslizga¢, parszlukszti, przesli-

Ønå¢ si´, parszmukszterieti.
Przeslizganie, przeslizni´cie, par-

szluksztimas, parszmukszte-
riejimas.

Prz´s¬ka,
Prz´s¬o, strajpsnis.
Przes¬odki, parsa¬dùs.
Przes¬odzenie, ob. przes¬adzanie.
Przes¬odzi¢, ob. przes¬adza¢
Przes¬odzony, parsaldintas
Przes¬oni¢, parsudyti.
Przes¬ony, par suras.
Przes¬owutny, garbingas, ob.

przes¬awny.
Przes¬ucha¢, park¬ausyti.
Przes¬uchanie, park¬ausimas.
Przes¬uchany, park¬ausytas.
Przes¬uØy¢, para¬gauti1462

Przes¬ysze¢, negirdieti, przes¬y-
sze¢ si´, parsik¬ausyti. ⁄⁄

[II 644] Przes¬yszenie, parsik¬au-
simas.

Przesmiard¬y, parsmirdis, par-
dwokis.

Przesmiardnå¢, pardwokti, par-
smirsti.

Przesmiardnienie, pardwokimas,
parsmirdimas.

Przesmiewa¢ si´, ob. nasmiewa¢
si´, parsij√kti.

Przesmiewanie, parsij√kimas.
Przesmrodzi¢, pardwokti, par-

smardinti.
Przesmyk, tarpas, traké.
Przesni¢, parsapn√ti, ob. prze-

marzy¢.
Przesnu¢,
Przesnuty,
Przesolenie, ob. przesalanie.
Przesoli¢, ob. przesala¢.
Przesolony, parsudytas.
Przespa¢, przesypia¢, parmijgoti,

parmiegoti.
Przespa¬ka, ob. na¬oØnica.
Przespanie, przesypianie, parmij-

gojimas.
Przespany, pamijgojis, parmie-

gojis1463.
Przespia¬y, paraugis, parbrendis,

ob. przejrza¬y.
Przespieg, pl. przespiegi,
Przespiegowa¢,
2 Przespiegowany,
1 Przespiegowanie,

1454  S. Ropel. Przesiedzia¬y.
1455  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1456  S. Ropel. Przres¬any (sic!)
1457  Tais. iß Przes¬awienie.
1458  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 28 — tai lanko numeris.
1459  Tais. iß Przesledzenie.
1460  Tais. iß Przeslepi¢.
1461   Turb∆t nor∂ta paraßyti parmandagùs.
1462  Tais. iß pare¬gauti.
1463  Ètrp. j.
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Przespiewa¢, pargijdoti, pagiedo-
ti, pardajni√ti, parniuni√ti.

Przespiewanie, pargijdojimas,
pargiedojimas, pardajniawi-
mas, parniuniawimas.

Przespiewany, pargijdotas, par-
giedotas, pardajni√tas, parniu-
ni√tas.

Przespiewywa¢, ob. przespie-
wa¢. ⁄⁄

[II 645] Przespila¢, przespili¢,
parsegti.

Przespowiada¢, parspawiedoti.
Przesrebrzy¢, parsidabryti.
Przesa¢1464, parØysti.
Przesta¢, parstowieti, partimsoti,

parrioksoti, parknopsoti, par-
smurksoti, parszmekszoti1465,
parwåpsoti, parwepsoti, par-
stypsoti, par∏iopsoti, parknak-
soti1466, parniuksoti1467.

Przesta¬y, parsistowiejimas1468.
Przestanek,
Przestanie, parstowiejimas, ob.

przestawanie.
Przestankowy,
Przestanny,
Przeståpi¢, ob. przest´powa¢,
Przeståpienie, ob. przest´powa-

nie.
Przestarza¬oµ¢, karszatis.
Przestarza¬y, parkarszis.
Przestarze¢, parkarszti1469.
Przestawa¢, przesta¢, lauties.
Przestawanie, przestanie, lowi-

mos.
Przestawia¢1470, przestawi¢, par-

kélti, parstatyti.

Przestawianie, przestawienie,
parkielimas, parstatymas.

Przestawiony, parké¬tas, parsta-
tytas.

Przest´ka¢, parstenieti.
Przest´p, ob. przejscie,
Przest´pca, parØ´giejas, n√die-

mis.
Przest´pczy, n√diemingas.
Przest´pnica, przest´pniczka, pa-

Ø´gieja1471.
Przest´pnik, ob. przest´pca. ⁄⁄
[II 646]  Przest´pny,  n√diemin-

gas.
Przest´powa¢, przeståpi¢, nusi-

dieti, parØ´gti.
Prz´st´powanie, przeståpienie,

nusidiejimas, par∏´gimas.
Przest´pstwo, n√dieme.
Przestrach, nugåstis1472, nugan-

stis.
Pzestraja¢1473, przestroi¢, parga-

szyti.
Przestrajanie, przestrojenie, par-

gaszijimas.
Przestrasza¢, przestraszy¢, par-

gandinti, pargådinti.
Przestraszy¢ si´1474, parsigåsti,

parsig√sti. parsigansti.
Przestraszajåcy1475, nuganstùs,

nùgåstùs.
Przestraszek,
Przestraszenie, pargandinimas,

pargådinimas.
Przestraszony, pargandintas,

pargådintas, parsigådis.
Przestraszy¢, ob. przestrasza¢.
Przestroga, parsergiejimas.

Przestroj, od przestrojenie, ob.
przestrajanie.

Przestroi¢, ob. przestraja¢.
Przestrojenie, ob. przestrajanie.
Przestrojony, pargaszytas.
Przestroˆ, ob. przestrzeˆ.
Przestroniej, ob. przestrono. p¬a-

tej, rumej.
Przestronnie1476, przestronno,

przestronnoµ¢, przestronny ob.
przestrono, przestronoµ¢, prze-
strony.

Przestrono, rumej, p¬atej.
Przestronoµ¢, rume, p¬atybe.
Przestrony, rumingas, p¬atùs,

p¬aczias.
Przestró∏ny, parsaugùs, parbu-

k¬ùs.
Przestró∏nie1477, parbuklej, par-

saugej.
Przestruga¢, pardroØti. ⁄⁄
[II 647] Przestrza¬, szuwis.
Przestrzega¢1478, parsergieti1479

Przestrzegacz, parsergietojas.
Przestrzeganie, przestrzeØenie,

parsergiejimas.
Przestrzegany, parsergietas.
Przestrzeli¢, parszauti.
Przestrzelenie1480, parszawimas.
Przestrzelon,
Przestrzelony, parszautas.
Przestrzeˆ, rume. ob. obszar,

przestwor
Przestrzeni¢, ob. rozpostrzenia¢
Przestrzeniej, rumesnej. od prze-

stroniej.
Przestrzenstwo, rumumas, rumy-

be. ob. przestrzen, obszar.

Przestrzeˆszy, od przestrony, ru-
mesnesis.

PrzestrzeØa, ob. przestroga.
PrzestrzeØenie, ob. przestrzega-

nie.
PrzestrzeØony, parsergietas.
Przestrzyga¢, parkirpti.
Przestudza¢, przestudzi¢, par-

szalti, parszaldyti. parØwarbti,
parØwarbinti.

Przestwor, rume.
Przestwornie, przestworno, prze-

stwornoµ¢, przestworny, ob.
przestrono, przestronoµ¢, prze-
strony.

Przestyg¬y, uØwiesis, uØszalis.
Przestygnå¢, u∏wiesti, atwiesti.

1464  S. Ropel. Przessa¢.
1465  Prad.  raßyti  parszmekszt, bet ißtai-

syta.
1466  Ètrp. prießd. par-.
1467  Ètrp. prießd. par-.
1468  Galb∆t nor∂ta paraßyti parsistowiejis.
1469  Prad. raßyti parkarst, bet ißtaisyta.
1470  Tais. iß Przestawi¢.
1471  Turb∆t nor∂ta paraßyti parØ´gieja.
1472  Prad. raßyti nug√(?), bet ißtaisyta.
1473  S. Ropel. Przestraja¢.
1474  Tokios vokabulos S. Ropel. ßioje vie-

toje n∂ra, o Przestraszy¢ si´ çia pateikta
prie ankstesn∂s vokabulos Przestrasza¢.
1475  Prad. raßyti Przestrz, bet ißtaisyta.
1476  Û. galas taisytas.
1477  Íi  vokabula ir S. Ropel. (PrzestroØ-

nie) pateikta ne pagal ab∂c∂l´.
1478  Prad. raßyti  Przestrzel(?),  bet ißtai-

syta.
1479  Û. taisytas.
1480  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
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Przesu¢, przesypa¢, ob. przesy-
pywa¢,

Przesunå¢, ob. przesuwa¢.
Przesuni´cie, ob. przesuwanie.
Przesuni´ty
Przesusza, pardziowa. ⁄⁄
[II 648] Przesusza¢, przesuszy¢,

pardziowinti. pardziuti.
Przesuszanie, przeszenie, par-

dziuwimas, pardziowini-
mas1481.

Przesuszony, pardziowintas1482,
Przesuwa¢, przesunå¢, parkiszti,

parkajszioti.
Przesuwalny, parkiszamas.
Przesuwanie, przesuni´cie, par-

kiszimas.
Przeswarki, pl. przeswarek.
Przeswarza¢, si´, parsibarti.
Przeswarzy¢,
Przeswawoli¢,
Przeswiadcza¢, przeswiadczy¢.

ob. przekonywa¢.
Przeswiadczajåcy.
Przeswiadczanie, przeswiadcze-

nie,
Przeswiadczony,
Przeswiadczyciel,
Przeswidrowa¢, przeswidrzy¢,

pargr´Øti, pragr´zti.
Przeswidrowanie, pragr´Øi-

mas1483, pargr´Øimas.
Przeswidrowany, pragr´∏tas,

pargr´ztas1484.
Przeswieci¢, parØibieti, parspin-

dieti, partwyskieti
Przeswi´ca¢1485, przeswi´ci¢, par-

szw´sti, parszwentinti.

Przeswietnie, Øibantej, Øiban-
czej1486,

Przeswietnoµ¢, Øibiejimas1487.
Przeswietny, Øibås
Przeswi´towa¢, parszwentinti.
Przeswi´ty, par szw´tas, didej

szw´tas.
Przeswisnå¢,
Przeswistywa¢, przeswista¢, ob.

przegwizdywa¢.
Przeswit, przeswitanie, auszra,
Przeswita¢, praauszti. ⁄⁄
[II 649] Przeswitajåcy, praausz-

tùs. przeswitujåcy.
Przesyci¢1488, parsotinti,
Przesycha¢, przeschnå¢, par-

dziuti.
Przesycony, parsotintas.
Przesy¬a¢, przes¬a¢, prasiusti.

parsiusti.
Przesy¬anie, przes¬anie, parsiun-

timas.
Przesy¬ka1489,
Przesypa¢1490, ob. przesypy-

wa¢1491.
Przesypia¢, przesypia¢1492 si´,

przesypianie si´, ob. przespa¢,
przespa¢1493 si´, przespanie si´.

Przesypywa¢, przesypa¢, parpy-
loti, papilti.

Przesypywanie, przesypanie, pa-
pylimas, parpylojimas.

Przesyt, sotumas.
Przeszachrowa¢,
Przeszacowa¢
Przeszacowanie,
Przeszacowany,
Przeszale¢,

Przeszarga¢,
Przeszarza¢
Przeszarzany,
Przeszasta1494

Przeszczeka¢, par¬oti.
Przeszczekiva¢1495, par¬odinieti.
Przeszczepa¢, parskelti1496, par-

skilti.
Przeszczepi¢1497, parskaldyti1498.
Przeszemrywa¢, ob. szemra¢.
Przeszemrywanie, ob. szemranie,
Przeszemrze¢,  riuzgti,  murmie-

ti. ⁄⁄
[II 650]  Przeszkadza¢1499  prze-

szkodzi¢.
Przeszkadzacz, ob. przeszkod-

nik.
Przeszkadzanie, przeszkodzenie.
Przeszkoda,
Przeszkodnik,
Przeszkodny,
Przeszkodzi¢, ob. przeszkadza¢.
Przeszkodziciel, ob. przeszkod-

nik.
Przeszlachcenie
Przeszlachci¢1500,
Przeszlakowa¢, ob. przeslako-

wa¢.
Przeszlamowa¢, parwokti,
Przesz¬o, ma∏ne, daugiaus ne.
Przesz¬odzienny, przesz¬odnio-

wy, wakardienis.
Przesz¬ogodzinny,
Przesz¬omiesi´czny,
Przesz¬onocny1501,
Przesz¬orocze, pernà, pernaj.
Przesz¬oroczny, penikscias1502

Przesz¬oµ¢,

Przesz¬otygodniowy,
Przesz¬y.
Przeszmelcowa¢,
Przesznurowa¢,
Przeszorowa¢,
Przeszpera¢,
Przeszrubowa¢,

1481   V∂liau, tamsesniu raßalu tais. iß par-
dziowinima¢.
1482   V∂liau, tamsesniu raßalu tais. iß par-

dziowinta¢.
1483  Tais. iß pragrz´Øimas.
1484  Prad. raßyti gr, bet ißtaisyta.
1485  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1486  PradΩioje imta raßyti kita, ne Ø raid∂,

bet ißtaisyta.
1487  Prad. raßyti Øibier, bet ißtaisyta.
1488  Prad. raßyti Przesi, bet ißtaisyta. To-

kios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω. Przesyci¢
çia pateiktas prie S. Dauk. praleistos vo-
kabulos Przesyca¢.
1489  Íios vokabulos pirmosios trys raid∂s

Prz aplietos raßalu, raßalo d∂m´ nes∂k-
mingai m∂ginta skusti.
1490  Prad. raßyti Przep, bet ißtaisyta, v∂l

imta raßyti Przesypi, bet v∂l ißtaisyta.
1491  Prad. raßyti przesi, bet ißtaisyta.
1492  Prad. raßyti przep, bet ißtaisyta.
1493  V∂liau, tamsesniu raßalu ^trp. s.
1494   Paskutin∂ Ω-io raid∂ ißskusta, bet jos

vieton nieko ne^raßya. S. Ropel. Prze-
szasta¢.
1495  Ètrp. sz, Ω-io galas tais. Turb∆t nor∂-

ta paraßyti Przeszczekiwa¢.
1496  Û. taisytas.
1497  Û. galas taisytas.
1498  R. p taisyta.
1499  Treçioji z ^trp.
1500  Û. galas taisytas.
1501  Û. galas taisytas.
1502  Turb∆t nor∂ta paraßyti pernikscias.
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Przesturchnå¢1503,
Przesztychowa¢,
Przeszuka¢, parjeszkoti. ⁄⁄
[II 651] Przeszumie¢, praklejsti.
Przeszustnå¢, parszokti, kiukte-

rieti, kyszterieti1504,
Przeszy¢, ob. przeszywa¢
Przeszycie, ob. przeszywanie,
Przeszydza¢
Przeszydzacz,
Przeszydzajåcy,
Przeszydzanie,
Przeszyty, parwertas
Przeszywa¢, przeszy¢, parwerti.
Przeszywacz, parwieriejas.
Przyszwanie1505, przeszycie, par-

wierimas,
Przeszywany, parsiuwinietas,
Przetacza¢, przetoczy¢1506, parri-

tinti.
Przetaczanie, przetoczenie, parri-

tinimas.
Przetacznik, rietinikas, rietdar-

bis.
Przetaja¢, pradriekti1507, atidrie-

kti.
Przetak, rietis,
Przetakowy, rietinis.
Przetancowa¢, partoncewoti.
Przetapia¢, przetopi¢, partirpyti.
Przetapianie, przetopienie, par-

tirpymas.
Przetarcie, ob. przecieranie,
Przetarga¢, partansyti.
Przetargowa¢, pard√ti.
Przetarnica, przetarnik, ob. prze-

tacznik.

Przetarty1508, pratrintas, praply-
szis.

Przetasowa¢,
Przetchlina, ⁄⁄
[II 652] Przet´chnå¢, ob. st´ch-

nå¢,
Przet´skni¢, ilgieties.
Przetknå¢, ob. przetyka¢, par-

kiszty, parkajszyti.
Przetle¢, uØgesti,
Przet¬oczy¢, parmurdyti.
Przet¬u¢, przet¬ukwa¢1509, par-

dauØti.
Przet¬uczenie, pardauØimas.
Przet¬umaczenie, ob t¬umaczenie,
2 Przet¬umaczy¢, ob. t¬umaczy¢.
1 Przet¬umaczony,
Przeto,
Przetoczenie, ob. przetaczanie,
Przetoczony,
Przetoczy¢, ob. przetacza¢
Przetopi¢, przetopienie, ob.

przetapia¢, przetapianie.
Przetorowa¢, praskinti.
Prz´tr, ob. szpichlerz, ob. strych,

poddasie.
Przetråbi¢, partrubinti
Przetråca¢, przetråci¢, sùkùlti,

partrenkti.
Przetrawia¢, przetrawi¢, pargro-

multi.
Przetrawienie, pargromulimas,
Przetrawiony, pargromultas.
Przetrawny, pargomu¬amas1510.
Prz´tr´bywa¢, partrubyti.
Przetr´bowanie1511, przetr´bywa-

nie.
Przetropia¢, przetropi¢.

Przetrwa¢, partwerti1512.
Przetrwanie, partwierimas.
Przetrwoni¢, iszklejsti. praklejsti.
Przetrybowa¢, ob. przeczysci¢, ⁄⁄
[II 653] Przetrzåsa¢, parkratyti.
Przetrzåsanie, przetrzåsnienie,

parkratymas.
Przetrzebia¢, przetrzebi¢, pra-

skinti,
Przetrzebienie, praskynimas,
Przetrze¢, ob. przeciera¢.
Przetrzepa¢, iszdulkinti, iszp¬akti

drabuØ¿.
Przetrzezwi¢, prasib¬ådyti.
Przestrzezwie¢1513, iszpagirioti.
Przetrzyma¢, par¬ajkyti, prze-

trzymywa¢.
Przetrzymanie, par¬ajkymas1514.
Przetu¬a¢, k¬ajoti, baldyties1515.
Przetwarza¢, ob. przemienia¢,

przeistacza¢.
Przetwarzanie, przetworzenie,

ob. przemienianie, przeobra-
zanie.

Przetwiera¢, prawerti. Przetwie-
ra¢ drzwi, prawerti durys.

Przetwor,
Przetworca,
Przetwórny,
Przetworzenie, ob. przetwarza-

nie.
Przetworzony.
Przetworzy¢, ob. przetwarza¢
Przety¢, partukti.
Przetycie, partukimas.
Przetyczka, kajsztis, parkyszis.
Przetyka¢, parkiszti. przetknå¢.

Przetykanie, przetkanie, parki-
szimas.

Przetykany, parkisztas.
Przety¬oµ¢, partukumas, partu-

kybe.
Przety¬y, partuk¬ùs, ⁄⁄
[II 654] Przeuciesznie,
Przeucieszny,
Przeuczenie, par makytaj1516.
Przeuczony, par mokytas.
Przeuczy¢, parmokyti
Przewabia¢, przewabi¢, parwi-

loti.
Przewabianie, przewabienie, par-

wilojimas.
Przewåcha¢, praousti.
Przewaga,
Przewa¬,
Przewala¢, przewali¢, parwersti.
Przewalanie, przewalenie, par-

wertimas.
Przewalczenie, pargaliejimas.
Przewalczony, pargalietas.
Przewalczy¢, pargalieti.

1503  S. Ropel. Przeszturchnå¢.
1504  Prad. raßyti kis, bet ißtaisyta.
1505  S. Ropel. Przeszywanie.
1506  Prad. raßyti przetol(?), bet ißtaisyta.
1507  Û. galas taisytas.
1508  Û. vidurys taisytas.
1509  S. Ropel. Przet¬ukiwa¢.
1510  Turb∆t  nor∂ta  paraßyti  pargromu-

¬amas.
1511  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1512  Prad. raßyti is, bet ißtaisyta.
1513  S. Ropel. Przetrze∏wie¢.
1514  Prad. raßyti par¬ajki, bet ißtaisyta.
1515  Prad. raßyti p, bet ißtaisyta.
1516  Turb∆t nor∂ta paraßyti mokytaj.
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Przewalecznie, parkarejwingaj,
Przewaleczny, parkarejwingas.
Przewalenie, ob. przewalanie,
Przewali¢, ob. przewala¢.
Przewa¬kowa¢, parkoczioti.
Przewalny, ob. nawalny.
Przewertowa¢1517

Przewarza¢, parwirinti. przewa-
rzy¢.

Przewarzanie, przewarzenie,
parwirinimas.

Przewarzany, przewarzony, par-
wirintas.

Przewarzy¢, ob. przewarza¢.
Przewa∏a¢, przewa∏y¢, par-

swerti.
Przewazajåcy, parswerås.
Przewa∏anie1518, przewa∏enie1519,

parswierimas. ⁄⁄
[II 655] PrzewaØnie,
PrzewaØnoµ¢,
PrzewaØny,
PrzewaØony,
Przewazy¢, przewa∏y¢ si´, par-

swirti, ob. przewaØa¢.
Przewdzia¢, ob. przewdziewa¢,

parsiwilkti
Przewdzianie, parsiwilkimas.
Przewdzi´cznie, par gierej.
Przewdzi´czny, par gierùs.
Przewdziewa¢, pardaryti, prze-

wdzia¢. przewdzia¢ si´, parsi-
daryti.

Przewecowa¢, parga¬√sti.
Przew´dzi¢, pardziowinti, parru-

kinti.
Przewia¢, ob. przewiewa¢,

Przewiadowa¢, przewiadywa¢
Przewiåz
Przewiåza¢, przewiåzywa¢, par-

riszti, parrajszioti, parsijti, par-
kérgti1520.

Przewiåzanie, przewiåzywanie,
parriszimas, pajsijtimas par-
kérgimas1521

Przewiåzany, parrisztas, parsij-
tas, parkérgtas.

Przewiåzka, ryszys, parryszys,
paryszys.

Przewi¢, ob.1522 przewija¢.
Przewidywa¢, przewidzie¢,
Przewidujåcy1523,
Przewidywanie, przewidzenie,
Przewidzialny,
Przewidziany,
Przewidzie¢, ob. przewidywa¢.
Przewieczerza¢,
Przewi´d¬y,
Przewi´dnå¢, ⁄⁄
[II 656] Przewiedzåcy, parØinùs.
Przewiedzenie, parØinojimas.
Przewiadziany1524, parØinis
Przewiedzie¢, parØinoti, prze-

wiedzi¢, si´, parsiØinoti, ob.
przewiadowa¢ si´.

Przewiedziony, parwestas.
Przewielebnoµ¢,
Przewielebny,
Przewielmozny, pardauggalis1525.
Przewierca¢, przewiertywa¢,

przewiercic, praurbinti.
Przewiercanie, przewiercenie,

praurbinimas.
Przewiercieˆ,
Przewierutny, ob. wierutny.

Przewierzenie, ob. przeniewie-
rzenie,

Przewierzga¢, par¬ajgyti, prze-
wierzgnå¢, parmesti, kå par
sawå koj´.

Przewieµ¢, przewiesdz. ob. prze-
wodzi¢1526.

Przewieµ¢, przewie∏¢, ob. prze-
wozi¢.

Przewiesza¢, przewiesi¢, par-
swerti, pardziauti,

Przewieszcza¢, przewieszczy¢ ob.
Przewieszczanie, przewieszcze-

nie,
Przewieszczyciel,
Przewietrza¢, przewietrzy¢,
Przewietrzanie, przewietrzenie
Przewiew,
Przewiewa¢, przewia¢, parpusti,

parpustyti.
Przewiewacz, wietytojas.
Przewiewanie, przewianie, par-

putimas,
Przewiewnie, parputamaj.
Przewiewny, parputamas. ⁄⁄
[II 657] Przewi´z, ob. przewiåz.
Przewiez¢, ob. przewozi¢.
Przewiezienie, ob. przewozenie,

przewoz.
Przewi´zistoµ¢, partrukimas
Przewi´zisty, partrukis.
Przewi´zywa¢, ob. przewiåzy-

wa¢.
PrzewilØa¢, przewil∏y¢, pardrie-

kinti.
Przewijac1527, przewinåc, przewi¢,

parwyturti, parwystyti, par-
wyti.

Przewijanie, parwystymas, prze-
wini´cie.

Przewina, ob. przewinienie.
Przewini´cie, ob. przewijanie.
Przewinienie, apsibridimas1528

kieno koji.
Przewinienie, nukaltimas.
Przewini´ty, parwyturtas, prze-

winiony, parwystytas, przewi-
ty, parwytas1529.

Przewionå¢, ob. przewiewa¢,
Przew¬acza¢, przew¬oczy¢, prze-

wleka¢ ob. przewleka¢.
Przew¬aczanie, t´simos.
Przew¬adnie, pargalingaj.
Przew¬adny, pargalingas.
Przewle¢, przewleczenie, ob.

przewleka¢, przewlekanie,

1517  S. Ropel. Przewartowa¢.
1518  Antroji a ^trp. Galb∆t raid∂s ∏ dia-

kritikas m∂gintas nuvalyti, t. y. nu-
braukti.
1519  Galb∆t raid∂s ∏ diakritikas m∂gintas

nuvalyti, t. y. nubraukti.
1520  Û-iai  parsijti, parkérgti ^trp. tarp ei-

luçi¨.
1521  Û-iai pajsijtimas (turb∆t nor∂ta para-

ßyti  pasijtimas)  parkérgimas  prir.  Tekstas
-sijtimas parkérgimas ^trp. tarp eiluçi¨.
1522  Ètrp. ob.
1523  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1524  S. Ropel. Przewiedziany.
1525  Ètrp. daug.
1526  Ètrp. d.
1527  Íi bei tolesn∂ vokabulos ir S. Ropel.

pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.
1528  Prad. raßyti apsip(?), bet ißtaisyta.
1529  Prad. raßyti parwit, bet ißtaisyta, pa-

raßyta parwyta¢, taçiau v∂l ißtaisyta.
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Przewleczony, parwi¬ktas.
Przewleka¢, przew¬oczy¢, prze-

wle¢, parwilkti.
Przewlekanie, przew¬óczenie1530,

przewleczenie, parwilki-
mas1531, part´simas.

Przewlekle, pawelkinaj.
Przewlek¬oµ¢, t´simos.
Przewiek¬y1532, pawelkinas.
Przew¬oczenie, ob. przewlekanie,

przew¬oczenie1533. ⁄⁄
[II 658] Przew¬ocznie,
Przew¬oczny,
Przew¬óczy¢, ob. przewleka¢.
Przew¬óczyciel,
Przew¬óczyny, ob. ob¬oczyny.
Przew¬oka,
Przew¬oka, wa¬kaczina,
Przewód,
Przewodca, przewódzca,
Przewodni, przewodny,
Przewodnia,
Przewodnica, przewodniczka,
Przewodnictwo,
Przewodniczenie,
Przewodniczy,
Przewodniczy¢,
Przewodnik,
Przewodzenie,
Przewodzi¢,
Przewo¬a¢, pawadinti.
Przewora, przeworzyna,
Przewoz,
PrzewoØenie, przewiezienie,
PrzewoØi¢, przewie∏¢,
Przewozisko,
Przewo∏ne,
Przewo∏niczy,

Przewoznik,
Przewozny,
Przewozowy, ⁄⁄
[II 659] Przewraca¢, przewroci¢,

parwersti
Przewracanie, przewrócenie, par-

wertimas.
Przewróciciel, ob. wywróci-

ciel1534, obalacz,
Przewort1535, ob. przewracanie,

przewrótnoµ¢
Przewrótnie,
Przewrótnie¢,
Przewrotnik,
Przewrotnoµ¢,
Przewrótny1536,
Przewrzaskiwa¢, szukauti, kioks-

cioti.
Przewrze¢, parwirti.
Przewrzeszcze¢,
Przewybornie,
Przewybornoµ¢,
Przewyborny,
Przewydrze¢, przewydrzony. ob.

zwydrze¢, zwydrzony.
Przewyka¢, pagusti
Przewykroczenie, ob. przekro-

czenie.
Przewymownie, par bilej,
Przewymowny, par bi¬ùs.
Przewysoki, par auksztas.
PrzewyØka1537,
PrzewyØsza¢, przewyØszy¢
PrzewyØszanie, przewyØszenie.
PrzewyØszoµ¢
Przey ob. przej,
Przez, per, par,
Prze∏å¢, ob. prze∏yma¢.

Przezacnie, ⁄⁄
[II 660] Przezacny,
PrzeØartowa¢,
Przezastawi¢,
Przezbykowa¢,
Przezbywa¢
PrzezdroØe,
PrzezdroØny,
Przezdienny1538, przezedni, par-

dieninis.
PrzeØeglowa¢,
PrzeØegna¢, paØegnoti, pa¬ajmin-

ti1539, prze∏egna¢ si´, parsi∏eg-
noti. pasi¬ajminti.

Przezegnanie, paØegnojimas, pa-
¬ajminimas.

Przezeˆ, zamiast. przez niego,
przez niå, par j¿, par j´.

PrzeØera¢, przerze¢, parkrimsti,
parmiØoti.

Przezg¬ownik,
Przezi´bi¢ si´1540, parszalti. parsi-

szaldyti.
Przezi´bienie, parszalimas.
Przezi´biony, parszalis,
Przezi´b¬y, jiszalis,
Przezi´bnå¢, parszalti.
Przezi´bnienie1541, parszaldymas.
Przeziera¢, parwejzieti.
Przezieracz, parwejzietojas,
Przezieranie, parwejziejimas. ob

przeglåd, przezor.
Przeziernik,
Przeziewa¢, paØiowauti
Przezim1542, przezima, ∏iemos

¬ajkas.
Przezimowa¢, parØiemawoti. ⁄⁄

[II 661] Przezimowanie, parØie-
mawojimas.

Przezlisz, pardaug,
Przezliszny,
Przezmian,
Przezmianowy,
Przezna¢
Przeznacza¢, przeznaczy¢,
Przeznaczenie,
Przeznaczony,
Przeznami´1543

Przeznanie1544,
Przeznany,
Przeznocny,
Przezor,
Przezornie,
Przezornoµ¢,
Przezorny,
Przezrocze,
Przez roczny,
Przezroczysto, parregemaj.
Przezroczystoµ¢,
Przezroczysty, parregémas.
Prze∏rza¬oµ¢

1530  Prad. raßyti przewlek, bet ißtaisyta.
1531  R. r taisyta.
1532  S. Ropel. Przewlek¬y.
1533  Virß o nuskustas br∆kßnelis.
1534  Prad. raßyti wywrócil, bet ißtaisyta.
1535  Tais. iß Przewor. S. Ropel. Przewrót.
1536  Prad. raßyti Przewo, bet ißtaisyta.
1537  Prad. raßyti Przewys, bet ißtaisyta.
1538  S. Ropel. Przezdzienny.
1539  Û. pa¬ajminti ^trp.
1540  Ètrp. si´.
1541  Prie e prir. nosin∂ (´); pirmoji n ^trp.
1542  Ètrp. r.
1543  Tais. iß Przeznanie.
1544  Tais. iß Przeznany.
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Prze∏rza¬y1545,
Przezrze¢, przezre¢, ob. przeØe-

ra¢, przeØu¢.
Przezu¢1546, przezucie1547, ob.

przezuwa¢, przezuwanie.
Prze∏uty, pargromu¬tas, sùgro-

mu¬tas,
PrzeØuwa¢, prze∏u¢, pargromul-

ti1548. ⁄⁄
[II 662] Przezuwacz,
PrzeØuwajåcy, gromu¬ùs.
2 PrzeØuwanie, prze∏ucie1549, gro-

mu¬awimas.
1 Przezuwanie, przezucie, para-

wimas.
Przezwa¢, przezwanie, ob.

przezywa¢, przezywanie.
Przezwany, pramintas, prawar-

d√tas.
Przezwisko1550, pawardie,
Przezwyci´Øa¢, przezwyci´Øy¢,

pargalieti.
Przezwyci´zanie, przezwyci´Øe-

nie, pargaliejimas.
PrzeØwyci´Øony, pargalietas.
Prze∏y¢, pargywoti.
PrzeØycie, pargywojimas,
PrzeØyty, pargywotas.
PrzeØyma¢1551, prze∏å¢
Przezywa¢, przezwa¢, praward√-

ti1552, praminti.
Przezywanie, przezwanie, pra-

wardawimas, praminimas.
PrzeØywa¢1553, ob. przeØy¢.
PrzeØywi¢, parmajtinti,
Przód, priszakis.
Przód, przódy, ob. wprzód.
Przodek,

Przodek, ob. przód.
Przodkar, przodkara, pusz-

kos1554-dwiratej, dwiraczej.
Przodkowa¢,
Przodkowanie, przodowanie,
Przodkownie,
Przodkowy, ob. g¬owny, celny.
Przodkowy, priszakinis. ⁄⁄
[II 663] Przodkujåcy1555,
Przodojezdny1556,
Przodowa¢, przodowanie, ob.

przodkowa¢, przodkowanie.
Przodownica,
Przodownik,
Przodowy,
Prztyczek1557, sprigis.
Prztyka¢, pstryka¢.
Przy,
Przyaresztowa¢,
Przyaresztowanie,
Przybaczy¢,
Przybarczy¢
Przybarwi¢,
Przybawia¢, przybawi¢1558.
Przybawia¢ si´, ob. obawia¢. si´.
Przybecze¢,
Przybi¢, ob. przybija¢.
Przybicie, ob. przybijanie.
Przybie¢, przybiedz, przybiega¢,
Przybielszy, baltesnis1559.
Przybiera¢1560, przybra¢,
Przybija¢, przybi¢,
Przybijaczka
Przybijanie, przybicie,
Przybitka,
Przybior1561, ob. przybór
Przybity,
Przyb¬åka¢ si´, ⁄⁄

[II 664]  Przyb¬åkany,  przyblå-
ka¬y.

Przyblaknå¢,
Przyblanki,
PrzybliØa¢, przybli∏y¢,
PrzybliØajåcy,
PrzybliØanie, przyblizenie,
PrzybliØy¢, ob. przybli∏a¢.
Przyb¬otny, papelkinis
Przyboczny, sza¬√jis.
Przybojazliwy,
Przybok,
Przybole¢,
Przyboµ¢,
Przybor1562,
PrzyboØkowa¢,
Przybra¢, przybranie, ob. przy-

biera¢, przybieranie.
Przybranie,
Przybrany1563,
Przybrnå¢, atbristi.
Przybrudny, priursztas, suwaØo-

tas, jiskr´dis1564

Przybrudzi¢, priurszti, sùwaØoti.
jiskirsti, jiskr´sti1565.

Przybrudzony, priwaØotas, pri-
ursztas. priskr´dis1566.

Przybruka¢, ob. przybrudzi¢, ap-
waØoti, priskr´sti1567.

Przybrukany, sùwaØotas,
Przybrzåkiwa¢, przybrzåka¢1568,
PrzybrzeØe, malys1569, paszalys.
Przybrzezny, pamalys
Przybudowac, pristrunyti. ⁄⁄
[II 665] Przybudowanie, pristru-

nijimas.
Przybudowany, pristrunytas.

Przybudowywa¢, ob. przybudo-
wa¢,

Przybus.
PrzybuØenstwo, ob. pokrewiens-

two, powinowactwo.
Przybycie, pribuwimas, ob. przy-

bywa¢, przybywanie.
Przybycien, swetys. ob. przy-

bysz.
Przybylec, ob. przybysz.
Przyby¬y, atejis, atkialawis.

1545  Prad. raßyti Przej, bet ißtaisyta.
1546   Virß  z  nuskustas  diakritikas  (bu-

vo ∏).
1547   Virß  z  nuskustas  diakritikas  (bu-

vo Ø).
1548  Û. pargromulti prir.
1549  R. ∏ taisyta.
1550  Antroji z ^trp.
1551  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1552  Tais. iß prawand√ti.
1553  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1554  R. o taisyta iß a.
1555  Û. galas taisytas.
1556  Û. vidurys taisytas.
1557  Prad. raßyti Przety, bet ißtaisyta.
1558  Tais. iß przebawi¢.
1559  Prad. raßyti p, bet ißtaisyta.
1560  Prad. raßyti Prze, bet ißtaisyta.
1561  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1562  Íi vokabula ir S. Ropel. (Przybór) pa-

teikta ne pagal ab∂c∂l´.
1563  Tais. iß Przybranie.
1564  Prad. raßyti jisr, bet ißtaisyta.
1565  Û-iai jiskirsti, jiskr´sti prir.
1566  Û. priskr´dis prir.
1567  Û. priskr´sti prir.
1568  Prad. raßyti przyp, bet ißtaisyta.
1569  Tais. iß malis.
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Przybysz, atejunas.
Przybyszowy, atejuninis,
Przybyt,, ob. przybycie.
Przybyt, przybytek, priauga.
Przybytek, wieta szw´tyb´s, bu-

wejne szw´tyb´s.
Przybywa¢, atkélauti, atejti,

przyby¢.
Przybywanie, przybycie, atkela-

wimas. pribuwimas1570.
Przycapi¢, kapterieti, capterieti.
Przychciwie1571, maØ ne gôbej.
Przychciwy, maØ ne gôbùs.
Przych´ca¢, przych´ci¢, prismi-

linti, ob. przyn´ca¢1572.
Przych´canie, przych´cenie, pa-

norinimas.
Przych´do∏y¢, ob. przybiera¢,

przyozdabia¢.
Przychera, przycherny, ob. prze-

chera, przecherny.
Przych´ta,
Przych¬odny1573, pa∏warbiausis,

przych¬odny1574, paØwarbùs.
Przychmurniejszy, paukanotes-

nis. ⁄⁄
[II 666] Przychod,
Przychodni, praszalejtis, atejwis.
Przychodniowy, praszalejtinis.
Przychodny,
Przychodowy,
Przychodzåcy, atejtùs.
Przychodzenie, przyjscie, atkiala-

wimas.
Przychodzi¢, przyjµ¢, atejti, atkia-

lauti.
Przychodzien, atejwis.

Przychorowa¢, pasirgti, pasar-
galoti.

Przychorszy maØ ne nesergås.
Przychowa¢, przychowywa¢,

pauginti, priauginti
Przychowek, priauga.
Przychudszy, paliesas, palijsùs.
Przychutniwa¢, rat√ti, ratouti.
Przychwala¢, pagirti.
Przychwyci¢, pagrobti.
Przychyla¢, przychyli¢, pal´kti.
Przychylanie, przychylenie, pa-

lenkimas.
Przychylnie, linkej
Przychylnoµ¢, linkumas.
Przychylny linkstùs.
Przychytrszy, przychytry, pa-

winkrùs.
Przyciå¢, ob. przycina¢.
Przyciåga¢, przyciågnå¢, patrau-

kti. pritraukti.
Przyciågajåcy, patraukås, pri-

traukås.
Przyciåganie, przyciågnienie,

pritraukimas, patraukimas. ⁄⁄
[II 667]1575 Przyciasniejszy, paan-

ksztesnis, paanksztas, paåksz-
tesnis, paåksztas.

Przyci´cie, ob. przycinanie.
Przycieczka, ob. ucieczka.
Przycieka¢, przycie¢,
Przyciemnia¢, patamsinti, patåm-

sinti. przyciemni¢.
Przyciemnianie, przyciemnienie,

patamsinimas.
Przyciemniejszy, przyciemny,

patamsesis, patamsas1576.
Przycien, pauksmis.

Przycienczenie, patijwinimas.
Przycienczy¢, patijwinti.
Przycienia¢, pauksminti, pauks-

mieti.
Przycienic, ob. przycienia¢.
Przycieˆszy, patijwesnis.
Przycier, przycierek, ob. zacier.
Przyciera¢, przytrze¢,
Przycierpie¢, paki´sti1577, pakien-

tieti.
Przycierpki,
Przycies, ob. podwalina, zasada.
Przyciesa¢, przyciosa¢, przycie-

sywa¢1578, pataszyti. pataszi-
nieti.

Przyci´ty,
Przyci´∏szy,
Przycina¢, przyciå¢,
Przycinanie, przyci´cie,
Przycinek,
Przyciosa¢, ob. przyciesa¢.
Przycioska, ⁄⁄
[II 668] Przycisk, spaustuwas.
Przyciska¢, przycisnå¢, paspau-

sti,
Przyciskacz, spaudiejas.
Przyciskanie, przycisni´cie,

spaudimas.
Przycisniony, prispaustas.
Przycmi¢, patemdinti, pauks-

minti.
Przycmienie,, u∏temimas.
Przycmiony, ùØtemis,
Przycukrowa¢, pacukrinti.
Przygumowa¢1579,
Przygumowanie,
Przygumowany,
Przycupa¢, atrioglinti1580.

Przycupnå¢, kiutoti1581.
Przycwicza¢, przycwiczy¢, pa-

prasti, pagusti, pagébieti.
Przyczaja¢, przyczai¢, pasliepti.
Przyczajanie, przyczajenie, pa-

sliepimas.
Przyczajanie si´, przyczajenie si´,

pasisliepimas, prisimetimas1582.
Przyczajony, prisimetis.
Przyczapi¢, ob. przycapi¢.
Przyczarowa¢,
Przyczasteˆ, giesmie,
Przyczastnik, kamunikawojis.
Przyczepa, ùØkluwis.
Przyczepia¢, przyczepi¢, uØkluti.
Przyczepka,
Przyczepiony1583, pakabintas, pri-

kabintas.
Przyczepny, prikabinamas, ka-

bùs.

1570  Û. pribuwimas prir.
1571  Antroji c ^trp.
1572  Tais. iß przyn´ci¢.
1573  S. Ropel. Przych¬odniejszy.
1574  R. r taisyta.
1575  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 29 — tai lanko numeris.
1576  Tais. iß patamsùs (?)
1577  Pirmoji i ^trp.
1578  Prad. raßyti przyciesywacz, bet ißtai-

syta.
1579  S. Ropel. Przycumowa¢. Íi bei dvi to-

lesn∂s vokabulos S. Ropel. prasideda
Przyc-, o ne Przyg-.
1580  Û. atrioglinti prir. v∂liau.
1581  Û. kiutoti prir. v∂liau.
1582  Û. prisimetimas prir. Û. dalis -simeti-

mas ^trp. tarp eiluçi¨.
1583  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
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Przyczerni¢, paj√dinti. ⁄⁄
[II 669] Przyczerniejszy, paj√des-

nis. czerniawy, paj√das. j√do-
kas.

Przyczerwienszy, paraudonesnis.
ob. czerwonawy.

Przyczesza¢1584, przyczesywa¢,
sùszuk√ti p¬aukus.

Przycz´stszy, patankùs, patåkùs.
Przycz¬api¢, ob. przycapi¢.
Przyczo¬ek,
Przyczo¬ga¢ si´, prislinkti, priro-

poti, prisziukszti.
Przyczynca1585,
Przyczynek, ob. przydatek.
Przyczynia¢, przyczyni¢, ob.

przydawa¢, przyrabia¢.
Przyczynianie, przyczynienie,
Przyczyniciel, ob. przyczyˆca.
Przyczyniowo,
Przyczyniowoµ¢,
Przyczyniowy,
Przyczynka, od przyczyna.
Przyczynny,
Przyczyta¢, paskajtyti,
Przyda¢, ob. przydawa¢,
Przydå¢, przydyma¢,
Przydalszy1586, patolimesnis.
Przydan, przydany,
Przydanie, ob. przydawanie,
Przydany,
Przydarza¢ si´, przydarzy¢ si´,

nutikti, dingties. ob. przytra-
fia¢ si´, zdarza¢ si´.

Przydarzony, nutikis,
Przydatek, ⁄⁄
[II 670] Przydatkowy, ob. dodat-

kowy.

Przydatnoµ¢,
Przydatny,
Przydawa¢, przyda¢,
Przydawanie, przydanie,
Przydech,
Przydechowy,
Przydenek,
Przydepta¢1587, paminti, priminti.
Przyd¬ugi, pai¬gas. przyd¬u∏szy,

pailgésnis.
Przydoi¢, pamilØti.
Przydomek,
Przydreptas,
Przydrobi¢, pasmulkinti.
Przydrogi, pabrangùs, przydroØ-

szy, pabrangésnis1588.
PrzydroØe,
PrzydroØe¢1589, pabranginti.
Przydro∏ny,
Przydro∏szy, ob.1590 przydrogi,
Przydrukowa¢,
PrzydruØy¢,
Przydrze¢,
PrzydrzeØnia¢, ob. podrzeØnia¢,

przedrzeØnia¢.
Przydusza¢, przydusi¢,
Przyduszony,
Przyduszenie1591,
Przydworny, ob. nadworny.
Przydyba¢, przydybywa¢,
Przydybanie, ⁄⁄
[II 671] Przydybany,
Przydybny,
Przydycha¢,
Przydyma¢, ob. przydå¢,
Przydymi¢,
Przydymiony,
Przydzia¢

Przydzieli¢,
PrzydzierØawa¢, ob. przytrzymy-

wa¢1592,
Przydziwniejszy,
Przydziwowa¢ si´, ob. dziwowa¢

si´,
Przydzwierze,
Przydzwierny1593, ob. odzwierny,
Przydzwoni¢,
Przyfarbowa¢,
Przyfasowa¢,
Przyfastrygowa¢,
Przygadza¢,
Przygana,
Przygalopowa¢1594,
Przygania¢,
Przygania¢,
Przyganiacz,
Przyganianie, przyganienie,
Przygannie,
Przyganny, ob. naganny.
Przygarbi¢,
Przygarnå¢, przygarniac, przy-

garnywa¢. ⁄⁄
[II 672] Przygarµ¢, rieszkutes, rij-

szkutes.
Przygasa¢, przygasnå¢,
Przygasanie, przygasnienie,
Przygasic, ob. przygasza¢1595.
2 Przygasza¢,
1 Przygas¬y
Przygaszanie, przygaszenie.
Przygaszony,
Przyg´sciejszy,
Przyg´stnie¢,
Przyg´stnienie,
Przygiå¢, przygina¢,
Przygi´cie,

Przygi´ty,
Przygina¢, ob. przygiå¢.
Przyglåda¢, przyjrze¢,
Przyglådanie,
Przyg¬adza¢, przyg¬adzi¢,
Przyg¬aska¢, przyg¬askiwa¢,
Przyg¬obi¢,
Przyg¬odek,
Przyg¬odny,
Przyg¬os,
Przyg¬oska,
Przyg¬osny,
Przyg¬osowy,
Przyg¬owny,
Przyg¬uch, ⁄⁄
[II 673] Przyg¬uchnå¢,
Przyg¬upszy,
Przyg¬usza¢, przyg¬uszy¢
Przyg¬uszony,
Przygna¢, ob. przygania¢
Przygnany,
Przygn´bi¢, nowyti, warginti1596

1584  S. Ropel. Przyczesa¢.
1585  Û. galas taisytas.
1586  Prad. raßyti Przyl, bet ißtaisyta.
1587  Prad. raßyti Przyp, bet ißtaisyta.
1588  Prad. raßyti pr, bet ißtaisyta.
1589  Tais. iß PrzydroØy¢.
1590  Ètrp. ob.
1591  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1592  Tais. iß przytrzyma¢.
1593  Íi vokabula ir S. Ropel. (Przyd∏wier-

ny) pateikta ne pagal ab∂c∂l´.
1594  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1595  Û. galas taisytas.
1596  Û-iai nowyti, warginti prir. v∂liau.
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Przygn´biajåcy1597. nowijis, war-
ginùs1598.

Przygn´biciel, priwargintojas,
nowytojas1599.

Przygn´bienie, priwarginimas.
nowijimas1600.

Przygn´biony, priwargintas, nu-
nowitas1601.

Przygniata¢, przygnieµ¢,
Przygniewliwszy, paapma1602

Przugni¬y1603, papuwis.
Przygoda,
Przygodny,
Przygodzic, ob. przygadza¢,
Przygorek, pakalne
Przygor´tszy1604, pakarsztesnis,
Przygórny, pakalninis1605

Przygórszy, papiktesnis, papaj-
késnis.

Przygorza¬oµ¢, ob. przygorzelina.
Przygorza¬y, apswilis, priswilis.

apdegis.
Przygorze¢, apdegti, apswilti.
Przygorzelina1606, nudegimas.
Przygor∏ki, pakartas.
Przygorzknia¬y, pakartiejis. ⁄⁄
[II 674]  Przygorzknie¢.  pakar-

tieti.
Przygoµci¢, pawieszieti, pawij-

szieti.
Przygotowa¢, patijkti.
Przygotowanie, patijkimas.
Przygotowany, patijktas.
Przygotawawczy1607,
Przygotowywa¢,
Przygotowywacz,
Przygrabi¢, przygrabywa¢, pri-

griebti, prigriebstyti.

Przygramoli¢ si´, atsibelsti.
Przygrawa¢, przygrywa¢, pri-

tarti.
Przygrawanie, ob. przygrawka,

pritarimas.
Przygrawka,
Przygrobny, paskapinis, pasgra-

binis.
PrzygroØenie, ob. zagroØenie,

grozba.
Przygrozi¢, ob. zagrozi¢, grozi¢,

pogrozi¢.
PrzygroØka, ob. gro∏ba, pogro-

Øka.
Przygrubo, padruktaj.
Przygrubszy, padruktesnis.
Przygrywa¢, ob. przygrawa¢.
Przygryza¢, przygry∏¢, pakrims-

ti, pagrauØti.
PrzygryØek, skaudùs Øodis.
Przygryzliwie,
Przygryzliwy,
Przygrze¢1608, ob. przygrzewa¢
Przygrzanie, przygrzany, ob.

przygrzewanie, przygrzewa-
ny. ⁄⁄

[II 675] Przygrzeba¢, przygrzeµ¢,
parausti, pakasti, aprausti, ap-
kasti.

Przygrzewa¢, paszildyti. przy-
grza¢, paszilti. pakajtinti1609.

Przygrzewanie, przygrzanie, pa-
szildymas, pakajtinimas.

Przygrzewany, przygrzany, pa-
kajtintas, paszildytas.

Przygrzmiewa¢, pagrausti.
Przygubi¢, paskubinti prapulti

kitam, nunowyti, nub´gti.

Przygubie, ob. podbicie.
Przygurtowa¢,
Przygwizdywa¢,
Przygwozdzi¢, prikalti, prisegti,

sù wini.
Przyhaftowa¢, priadyti.
Przyhardszy, paag¬as.
Przyhasa¢, atképers√ti.
Przyhucze¢, przyhukiwa¢, klegti,

klegieti.
Przyjå¢, ob1610 przyjmowa¢.,
Przyja¢, przyjaja¢, ob. sprzyja¢.
Przyjacha¢, przyjecha¢, atwaØi√-

ti, atkialauti.
Przyjaciel, b´dras, draugas, prie-

telùs.
Przyjacieli¢ si´, ob.1611 przyjazni¢,

si´.
Przyjacielski, bendringas. ob.

przyjazny.
Przyjacielsko, bendringaj.
Przyjacielskoµ¢, bendrumas.
Przyjacielstwo, bendryba.
Przyjacio¬ka, bendre.
Przyjada¢, przyjeµ¢, atjesti sau

dantys, atszypinti dantys,
przyjada¢ si´, przyjeµ¢ si´, ja-
kiej potrawy, prisiwalgyti. ko-
kio walgio1612. ⁄⁄

[II 676] Przyjarzmi¢, pajungti.
Przyjasniejszy, paskajdresnis.
Przyjazd1613, atkialawimas, atwa-

∏iawimas, atjojimas, ob. przy-
bycie.

Przyjazliwie, przyjazliwy, ob.
przyjaznie, przyjazny.

Przyjazˆ, bendryba,

Przyjazni¢, bendrauti1614, przyjaz-
ni¢1615 si´, bendrauties.

Przyiaznie, bendrej
Przyjaznoµ¢, bendrumas.
Przyjazny, bendringas, bendrùs
Przyjechac, ob. przyjeØdza¢.
Przyjemka,
Przyjemnie, ma¬onej, gierej1616.
Przyjemniuchno, przyjemniuch-

ny, ma¬onitelej, ma¬onitelys.
Przyjemnoµ¢1617, ma¬onumas, gie-

rumas.
Przyjemny, ma¬onùs, gierùs.

1597  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne
pagal ab∂c∂l´.
1598  Û-iai nowijis, warginùs prir. v∂liau.
1599  Û-iai  priwargintojas, nowytojas prir.

v∂liau. Û. nowytojas tais. iß nowitojas.
1600  Û-iai priwarginimas. nowijimas prir.

v∂liau.
1601  Û-iai  priwargintas,  nunowitas prir.

v∂liau.
1602  V∂liau prir., bet nebaigtas raßyti Ω.
1603  S. Ropel. Przygni¬y.
1604  Prad. raßyti  Przygor´tszn, bet ißtai-

syta.
1605  Tais. iß pakalne.
1606  Tais. iß Przygorzelizna.
1607  S. Ropel. Przygotowawczy.
1608  S. Ropel. Przygrza¢.
1609  Û. pakajtinti prir. Û. dalis -tinti ^trp.

tarp eiluçi¨.
1610  Ètrp. ob.
1611  Ètrp. ob.
1612  Tekstas  atszypinti  dantys, przyjada¢

si´, przyjeµ¢ si´, jakiej potrawy, prisiwalgyti.
kokio walgio prir.
1613  Tais. iß Przyjazt.
1614  R. r taisyta.
1615  Tais. iß przujazni¢.
1616  Prad. raßyti r, bet ißtaisyta.
1617  Tais. iß Przyjemny.
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Przyjeµ¢, przyjeµ¢ si´, ob. przy-
jada¢.

Przyj´ty, priimtas.
PrzyjeØdza¢, atjoti1618, przyjecha¢,

atwaØi√ti.
Przyimek,
Przyjmiciel, prijemiejas.
Przyjmowa¢, przyjå¢, priimti,

priim¬oti.
Przyjmowanie, przyj´cie, prije-

mimas.
Przyjrze¢, ob. przyglåda¢.
Przyjµ¢ si´, pouszties, arba pou-

szt´is.
Przyiµ¢, ob. przychodzi¢,
Przyjscie, ob. przychodzenie,
Przykara¢, pakaroti.
Przykåsek, ob. przygryzek. ⁄⁄
[II 677] Przykåtek, ob. zakåtek.
Przykaz, jisakymas. ob. rozkaz.
Przykazanie, jisakymas, prisa-

kymas. liepimas.
Przykaziciel, jisakytojas.
Przykazywa¢, jisakyti. liepti, lij-

pti.
Przykazny1619, jisakytas.
Przykinå¢ si´, prisib¬ogszti1620,

prisimesti.
Przyk¬ad,
Przyk¬ada¢, przy¬o∏y¢,
Przyk¬adanie, przy¬oØenie,
Przyk¬adek, antdielis, (meså per-

kant)
Przyk¬adka,
Przyk¬adnie,
Przyk¬adnoµ¢.
Przyk¬adny,
Przyk¬aniac, przyk¬oni¢

Przyklask, ob. poklask, oklask.
Przyklaskiwa¢,
Przyklaskiwacz,
Przyklaskiwanie.
Przykleja¢, przykleji¢, ob. przyle-

pia¢.
Przyklajanie1621, przyklejenie1622

Przykl´ka¢, prik¬aupti1623,
Przykl´kanie, przykl´knie, pri-

k¬aupimas.
Przykl´k¬y, prik¬aupis.
Przyklepa¢, przyklepywa¢, isz-

p¬oninti, iszplekinti sù kujalù.
Przyklepany, pap¬onintas. ⁄⁄
[II 678]  Przyk¬oni¢,  przyk¬oni¢

si´, palenkti, pasilenkti.
Przyk¬onny, pa¬ankùs,
Przyk¬u¢, prisegti.
Przyko¬ata¢ si´, atsibajsti.
Przykomorek, pamujte.
Przykop, py¬a. pl. przykopy, py-

¬as.
Przykopa¢, pakasti, przykopy-

wa¢ si´, (do1624 fortecy) pasi-
kasti po pili.

Przykopcia¬y, aprukis.
Przykopci¢, aprukyti.
Przykopcie¢, aprukti.
Przykoncony1625, ob. przykop-

cia¬y.
Przykopowy, pylinis1626.
Przykowa¢, przyku¢, sùkalti,
Przykrada¢, przykraµ¢, priwagi-

nieti, priwogti. przykraµ¢ si´,
pritykinti.

Przykråg¬y, paapa¬ùs.
Przykraja¢, przykroi¢,
Przykrasa, pagraØinimas.

Przykraµ¢, ob. przykrada¢
Przykrasi¢, przykrasza¢, pagra-

∏inti.
Przykrawa¢, przykroi¢,
Przykr´ca¢, przykr´ci¢, prisukti.
Przykr´powa¢, priwerØti.
Przykro
Przykrobrzegi, przykrobreØny,
Przykróci¢, patrumpinti, pastru-

binti,
Przykrócony, patrumpintas, pa-

strubintas.
Przykroczy¢, atØ´gti.
Przykroi¢, ob. przykraja¢, przy-

krawa¢. ⁄⁄
[II 679] Przykroµ¢,
Przykrostka,
Przykrótki, patrupas1627, pastru-

bas, przykrótszy, patrumpes-
nis, pastrubesnis.

Przykruszy¢,
Przykrwawszy,
Przykry,
Przykrycie, ob. pokrycie, pokry-

wanie,
Przykryctwo, ob. przykrytoµ¢.
Przykryty, pad´gtas, apd´gtas.
Przykrywa¢, pad´gti, apd´gti.

przykry¢, dang√ti.
Przykrywad¬o, ob. nakrywka,

wieko,
Przykrywanie, przykrycie, ap-

dangawimas, apd´gimas.
Przykrywka, danktelis, wokélis.
Przykrzewi¢, padauginti1628. ob.

powi´kszy¢, przyczynia¢.
Przykrzenie si´1629,
Przykrzy¢,

Przykrzyka¢,
Przykrzywia¢, przykrzywic, pa-

krajpyti, pakrejpti.
Przykszta¬ci¢,
Przyku¢, prikalti,
Przykucie, ob. przykuwanie,
Przykucza¢, ob. przynagla¢,
Przykupi¢, pripirkti. przykupo-

wa¢, pripirkinieti.
Przykupienie, pripirkimas.
Przykupka, pripirkinis.
Przykupno, ob przykupka.
Przykowa¢1630, przykupywa¢, ob.

przykupi¢. ⁄⁄
[II 680] Przykurczy¢, pritraukti,

patrumpinti.
Przykurzy¢, apdùlkinti.
Przykuty, prika¬tas.
Przykwas, poruksztis, przykwa-

sek, poruksztelis.
Przykwasniejszy, paruksztesnis,

przykwasny, paruksztas.
Przyla¢, ob.1631 przylewa¢

1618  Prad. raßyti p(?) ar j(?), bet ißtaisyta.
1619  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1620  Prad. raßyti prisib¬ok, bet ißtaisyta.
1621  S. Ropel. Przyklejanie.
1622  Prad. raßyti przyl, bet ißtaisyta.
1623  Ètrp. prießd. pri-.
1624  Prad. raßyti p, bet ißtaisyta.
1625  S. Ropel. Przykopcony.
1626  Prad. raßyti pi, bet ißtaisyta.
1627  Turb∆t nor∂ta paraßyti patrumpas.
1628  Prad. raßyti pag, bet ißtaisyta.
1629  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1630  S. Ropel. Przykupowa¢.
1631  Ètrp. ob.
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Przy¬åcza¢1632, przy¬åczy¢, su-
jungti, sukergti, susijti.

Przy¬åczenie, sujungimas, suger-
gimas1633, susijjimas.

Przy¬åczony, sujungtas, sukerg-
tas, susijtas.

Przylådek,
Przylådowa¢,
Przy¬amac, przy¬omic, przy¬owy-

wa¢, i¬auØti. i¬auØyti.
Przylasek, pakrume, pamedis,

pagiris.
Przy¬askawi¢, prijaukinti.
Przylaszczka1634,
Przylata¢, atliekti. przylatywa¢

at¬akstyti. parlekti
Przylatywa¢, ob. przylata¢.
Przylazic, przylez¢,
Przy¬bica,
Przybicznik1635,
Przelecenie1636, parliekimas
Przylechcenie,
Przylechci¢,
Przylechcony,
Przyleci¢ ob przytata¢1637,
Przyledz, ob. przylega¢, ⁄⁄
[II 681] Przy¬´g, ka¬wa,
Przylega¢1638, przylegnå¢, przy-

ledz,
Przyleganie,
Przylegle,
Przylegloµ¢,
Przyleg¬y,
Przyleˆ, paslinkas, patingas.
Przyleniwszy, patingésnis, pa-

slinkesnis.
Przylepek, ob. przylepka.
Przylepia¢, przylepi¢, prikibyti.

Przylepianie, przylepienie, priki-
bymas.

Przylewa¢, papildyti, antpilti,
przyla¢.

Przylewanie, przylanie, papildy-
mas.

Przyle∏¢, ob. przylazi¢,
PrzyleØe¢1639,
PrzyleØytoµ¢, ob. przyleg¬oµ¢.
Przy¬ga¢, przylgiwa¢, pame¬√-

ti1640.
Przylgnå¢, ob. przyliga¢1641.
Przylgnienie, przyliganie,
Przylicza¢, przyliczy¢.
Przyliga¢, przylgnå¢,
Przyliganie, przylgnienie,
Przylipa¢, przylipnå¢,
Przyliza¢, przylizywa¢,
Przylizowanie, przylizywanie.
Przy¬og, ob. od¬og, ob. przyl´g,
Przy¬oga, s¬ougas. ⁄⁄
[II 682] Przy¬oma¢, ob. przy¬a-

ma¢.
Przylot, parliekimas.
Przylotny, parlekås.
Przy¬otr,
Przy¬o∏enie,
Przy¬o∏ny,
Przy¬o∏y¢, ob. przyk¬ada¢.
Przylubi¢ si´ przylubowa¢ si´,
Przy¬uda,
Przy¬udny,
Przyludza¢, przyludzi¢,
Przyludzanie, przy¬udzenie1642.
Przylutowa¢.
Przylutowanie.
Przy¬yga¢, ob. przy¬ga¢.

Przyma¢nia¢, przymocni¢, pasti-
printi, pastipr√ti.

Przymaglowa¢ pakoczioti.
Przymaj´tni¢, paturtinti
Przymalowa¢, pritieploti, prima-

lewoti.
Przymami¢,
Przymamienie,
Przymamiony,
Przymartwi¢, pasielwartinti.
Przymarza¢, przymarznå¢, pri-

szalti.
Przymarzenie, apsisapnawimas,

ob. urojenie.
Przymarzy¢ si´, ob. przysni¢ si´.
Przymasci¢, pridaryti (walgio) ⁄⁄
[II 683] Przymaszerowa¢, pardu-

pszioti.
Przymawia¢, przymowi¢,
2 Przymawianie,    przymówi-

nie1643.
1 Przymawiacz
Przymaza¢, aptepti.
Przym´czy¢, prizudyti, prino-

wyti.
Przym´drszy, pagudrùs.
Przymiarek, kaupas.
Przymiata¢, przymieµ¢, pasz¬√ti,

prisz¬√ti.
Przymiåszy1644, ob. przymi´Øszy.
Przymiera¢, przymrze¢, pamerie-

ti, numerdieti
Przymierca, przymierzca, ob.

sprzymierzenie¢.
Przymierny, palaubinis1645.
Przymierzchnå¢, aptemti, apsi-

ukti, apibriekszti.

Przymierza¢1646, przymierzy¢, pa-
mier√ti drabuØ¿, arba mandyti
sermi´gå ar bus mierù1647.

Przymierzanie, przymierzenie,
pamierawimas.

Przymierze, palaubas. ob. ro-
zejm, zawieszenie broni.

Przymierzenie, mandymas arba
prabawojimas.

Przymierznik, ob. przymier,
sprzymierzeniec.

Przymierzi¢1648

Przymierzo¬omca, palaubu¬auØy-
tojas.

Przymierz¬y1649,
Przerzy¢1650, ob przymierzac
Przymierzy¢ si´, ciel√ti.

1632  Tais. iß Przy¬åczy¢.
1633  Turb∆t nor∂ta paraßyti sukergimas.
1634  Prad. raßyti Przylaszk, bet ißtaisyta.
1635  S. Ropel. Przy¬bicznik.
1636  S. Ropel. Przylecenie.
1637  Tais. iß przyta¢. S. Ropel. Przylata¢.
1638  Û. galas taisytas.
1639  Tais. iß PrzyleØ¢ (?)
1640  R. e taisyta.
1641  Tais. iß przylega¢.
1642  R. d taisyta.
1643  S. Ropel. Przymówienie.
1644  S. Ropel. PrzymiåØszy.
1645  Û. taisytas.
1646  Íi bei tolesn∂ vokabulos ir S. Ropel.

pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.
1647  Tekstas arba mandyti sermi´gå ar bus

mierù prir. Û-iai mandyti sermi´gå ar bus
mierù ^trp. tarp eiluçi¨.
1648  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1649  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1650  S. Ropel. Przymierzy¢.
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Przymierzy¢ si´, sùsiderinti. ob.
godzi¢ si´.

Przymieµ¢, ob. przymiata¢.
Przymiesza¢, przymieszywa¢,

prijaugti. prijaugoti.
Przymieszek, jauga¬as, jaugale-

lis. ⁄⁄
[II 684] Przymieszkowy, sùjaug-

tas.
Przymi´∏szy, patirsztesnis1651.
Przymila¢, przymili¢,
Przymila¢ si´, przymili¢ si´,
Przymilanie si´, przymilenie si´,
Przymilknå¢, patilti.
Przymiot, priwa¬umas, pripulte.
Przymiota¢, prisz¬√ti.
Przymiotnie, priwalej.
Przymiotnik,
Przymiotny, priwa¬ùs1652.
Przymiotowoµ¢, priwalybe.
Przymiotowy, priwalinis.
Przymig1653, ob. umizg.
Przyknå¢1654, ob. przymyka¢.
Przymle¢, primalti.
Przym¬óci¢, prikùlti,
PrzymnaØa¢, padauginti, paskal-

sinti, pagausinti.
Przymna∏anie, przymno∏enie,

padauginimas, paskalsinimas,
pagausinimas.

Przymocni¢, ob. przymacnia¢.
Przymocowa¢, pritwirtinti.
Przymorek, pamaraj1655.
Przymorski, ob. nadmorski, po-

morski.
Przymorzanin, ob. pomorzanin.
Przymorze, ob. Pomorze.

Przymowa, susibaudimas ob.
przymowka.

Przymowca,
Przymowczy, ⁄⁄
[II 685] Przymowi¢, przymowi¢

si´, ob. przymawia¢.
Przymówienie si´, ob. przyma-

wianie si´.
Przymówka,
Przymówisko1656, ob. przymo-

wka.
Przymownie,
Przymowny,
Przymroczy¢, aptemti. subriek-

szti.
Przymrok, såbrieszkis.
Przymrozek, paszolis.
Przymro∏y¢, paszalti.
Przymrukiwa¢, pagrumzdti, pa-

riuzgti.
PrzymruØa¢, primerkti, przymru-

Øy¢.
Przymrze¢, ob. przymiera¢.
Przymsza¬y, apkerpiejis, apmå-

sojis.
Przymuli¢
Przymurek, prisz-muris.
Przymurowa¢, pailginti murå,

primuryti.
Przymurze, pamuris.
Przymus, priwertimas.
Przymusi¢, ob. przymusza¢.
Przymusiciel, priwertiejas.
Przymuska¢, przymusnå¢, przy-

muskiwa¢,
Przymusnie, priwerstinaj.
Przymusny, priwerstas, priwer-

tamas.

Przymusza¢, przymusi¢, priwer-
sti.

Przymusza¢ si´, przymusi¢ si´,
prisiwersti.

Przymuszajåcy, priwertås.
Przymuszanie, przymuszenie,

priwertimas.
Przymuszczek, ⁄⁄
[II 686] Przymuszczka,
Przymuszony, priwerstas.
Przymyka¢, przymknå¢1657,
Przymyka¢ si´, przymknå¢ si´.
Przymykanie, przymkni´cie.
Przynaby¢, przynabywa¢
Przynagla¢1658, przynagli¢, paska-

tinti.
Przynaglajåcy1659, skatinùs, pa-

skatinùs.
Przynaglanie, przynaglienie, pa-

skatinimas.
Przynaglony, paskatintas.
Przynajå¢, ob. przynajmowa¢,

pasomdyti.
Przynaj´cie, ob. przynajmowanie
Przynajmniej, ben.
Przynalega¢,
Przynaleg¬oµ¢,
PrzynaleØåcy,
Przynale∏e¢, ob. nale∏e¢
PrzynaleØnie, ob. przynaleØcie.
PrzynaleØnoµ¢, przynaleØytoµ¢.
Przynalezny, przynaleØyti1660.
PrzynaleØycie,
PrzynaleØytoµ¢, przynaleØyty,

ob. przynale∏noµ¢, przynaleØ-
ny.

Przynarzådza¢,

Przynarzådzanie, przynarzådze-
nie.

Przynasza¢, przynosi¢, atneszti,
atneszioti.

Przynawleka¢,
Przyn´ca¢, przyn´ci¢. ⁄⁄
[II 687]  Przyn´canie,  przyn´ce-

nie,
Przyn´ta,
Przyn´tnie,
Przyn´tny,
Przynieµ¢ ob. przynosi¢.
Przyniesienie, ob. przynoszenie.
Przyniesiony, parnesztas, parpy-

dytas.
Przyniewala¢1661, przyniewoli¢,
Przyniewalanie, przyniewolenie,
Przyniewolnie,
Przyniewolny.
Przynitowa¢
Przynos,
Przynosi¢, przynieµ¢, parneszti,

parneszioti.
Przynoszenie, przyniesienie,
Przynuca¢, przynuci¢, ob. przy-

spiewywa¢.

1651  Pirmoji i tais. iß e.
1652  Ètrp. r.
1653  Prad. raßyti przymiz, bet z ißskusta.

S. Ropel. Przymizg.
1654  S. Ropel. Przymknå¢.
1655  Prad. raßyti par, bet ißtaisyta.
1656  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1657  Ètrp. m.
1658  Ètrp. na.
1659  Pirmoji a ^trp.
1660  S. Ropel. PrzynaleØyty.
1661  Tais. iß Przyniewoli¢.
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Przynuca¢, przynuczac1662, przy-
n´ka¢, przynuka¢, przynuØa¢,

Przynucanie, przynuczenie, przy-
nuczanie, przynukanie.

Przynucony, przynuczony, przy-
nukany.

Przynuka¢, przynukanie, przy-
kukany1663, ob. przynuca¢,
przynucanie, przynucony.

Przyobawia¢ si´,
Przyobecnie,
Przyobecny,
Przyobieca¢, paØadieti.
Przyobiecywa¢1664, ob. przyrze-

ka¢.
Przyobiecany, ⁄⁄
[II 688]  Przyobiera¢,  przyoblo-

czy¢, apdaryti, apwilkti.
Przyoble¢, przyob¬oczy¢, apwilk-

ti, apwalkstyti. Przyoble¢ si´
w zbroje, szarwàs antsiwilkti.

Przyobleczenie, przyob¬óczenie,
przyoblekanie, apwilkimas.

Przyobu¢, apauti.
Przyobyczajniejszy,
Przyocci¢, ipilti uksuso.
Przyoch´do∏y¢, pap√szti, nua-

n√ti.
Przyoci´tniejszy, paromesnis.
Przyodzia¢, apdaryti. ob. przyo-

dziewa¢.
Przyodzianie, ob. przyodziewa-

nie.
Przyodziany, apdarytas.
Przyodzienie, przyodziewa, ap-

daras.
Przyodziewa¢, przyodzia¢, apda-

ryti.

Przyodziewanie, przyodzianie,
apdarymas.

Przyodziewek, przyodzieØ, ob.
przyodzienie.

Przyora¢, przyorywa¢, priarti,
priardinieti.

Przyoranie, priarimas.
Przyosek, ob. biegun.
Przyostro, paaszrej1665, paskaudej,

pabodej1666. pabodzej, paaglej.
Przyostry, paaszrùs, paskaudùs,

pabodùs, paag¬ùs.
Przyozdabia¢, przyozdobi¢, pa-

p√szti
Przyozdobianie1667, przyozdobie-

nie, papouszimas.
Przypad, ob. przypad¬oµ¢, przy-

goda, zdarzenie, przypadek.
Przypada¢, przypaµ¢, atpulti1668,

nutikti. Nieszcz´scie na niego
przypad¬o. Nutiko jeam ne-
¬ajma.

Przypadanie, przypadnienie, at-
p√limas, nutikimas.

Przypadek, notis, nup√lis, nusi-
dawimas, atsiejimas. ⁄⁄

[II 689] Przypadkowa¢,
Przypadkowanie,
Przypadkowie, przypadkowo,
Przypadkowoµ¢1669,
Przypadkowy,
Przypad¬oµ¢,
Przypad¬y,
Przypajac, przypoi¢,
Przypala¢, prideginti,
Przypalanie, przypalenie, pride-

ginimas.
Przypa¬aszy¢, pajousti kardå.

Przypalony, pridegis.
Przypami´ta¢, atminti,
Przyparty, priremtas.
Przypasa¢, ob. przypasywa¢.
Przypasa¢, przypaµ¢
Przypaµ¢, ob. przypada¢.
Przypasywa¢, przypasa¢. pri-

j√sti.
Przypatrowa¢ si´, przypatrywa¢

si´, przypatrza¢ si´, przypat-
rze¢ si´, prisiwejzieti, mieklin-
ties. ob. przyglåda¢ si´.

Przypatrowanie si´, przypatry-
wanie si´, prisiwejziejimas,
prisimieklinimos.

Przypchnå¢, przypycha¢, pri-
grusti.

Przyp´dza¢, priwaryti, ob. przy-
pycha¢1670. ob. przymusza¢,
przynagla¢.

Przyp´dzanie1671, przyp´dzenie,
priwarimas.

Przypelza¢, przype¬znå¢, priro-
poti, prireploti,

Przype¬znå¢, prireplinti. ⁄⁄
[II 690] Przypiåc, ob. przypina¢.
Przypi¢, ob. przypija¢,
Przypie¢, ob. przypieka¢.
Przypiecek,
Przypiecz´towa¢, priØymieti.
Przypieka¢1672, przypiec, prikaj-

tinti, prikepti, prikepinti.
Przypiekanie, przypieczenie, pri-

kepimas, prikepinimas.
Przypiekanka, képta ryØû kosze.
Przypiekany, apkeptas.
Przypiekle, papeklys.

Przypi´knia¢, przypi´ksza¢, przy-
pi´ksza¢, przypi´kni¢

Przypi´kszy¢1673, pap√szti, pagra-
Øinti

Przypi´kszanie, przypi´kszenie,
pap√szimas, pagraØinimas1674.

Przypiela¢, parawieti. przyple¢.
Przypieprzy¢, papapirouti1675,

pripipir√ti, pipirû idieti.
Przypiera¢, przyprze¢, prispirti,

priremti.
Przypieranie, przyparcie. ob.

przypiera¢, pririemimas, pri-
grudimas.

Przypierza¢, przypierzy¢, apsi-
p√k√ti1676, apsip¬unksnoti.

Przypi´ty, prisegtas,
Przypiewa¢, ob. przyspiewywa¢,

gijdant pritarti.

1662  Tais. iß przynuci¢.
1663  S. Ropel. Przynukany.
1664  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Przyobiecywa¢ çia pateiktas prie vokabu-
los Przyobieca¢.
1665  Prad. raßyti a, bet ißtaisyta.
1666  Prad. raßyti b, bet ißtaisyta.
1667  Tais. iß Przyozdobienie.
1668  Prad. raßyti atl(?), bet ißtaisyta.
1669  Tais. iß Przypadkowo.
1670  Prad. raßyti przyp´d, bet ißtaisyta.
1671  Tais. iß Przyp´dzenie.
1672  Û. taisytas.
1673  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Przypi´kszy¢ çia pateiktas prie vokabulos
Przypi´knia¢.
1674  Û-iai pap√szimas, pagraØinimas prir.

Û-io pagraØinimas dalis -mas ^trp. tarp ei-
luçi¨.
1675  Antrosios pa ^trp.
1676  Prad. raßyti apsik, bet ißtaisyta.
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Przypiewek1677,
Przypija¢, przypi¢, antgérti.
Przypijanie, przypicie, antgieri-

mas.
Przypila¢, przypili¢
Przypilnowa¢, pasaugoti. paser-

gieti.
Przypi¬owa¢, pasziuloti.
Przypina¢, prisegti. ⁄⁄
[II 691]1678 Przypinanie, przypi´-

cie, prisegimas, prisagiojimas.
Przypinka, sigéle. pumpa,
Przypis, przypisy,
Przypisa¢, ob. przypisywa¢.
Przypisek,
Przypisanie1679,
Przypisany
Przypisny,
Przypisywa¢, przypisa¢.
Przypisywanie, przypisanie,
Przyp¬aca¢, przyp¬aci¢, primo-

kieti.
Przyplacanie, przyp¬acenie, pri-

mokiejimas.
Przyp¬adza¢, przyp¬odzi¢, pri-

wejsti.
Przyp¬adzanie, przyp¬odzenie,

priwejsimas.
Przyp¬aka¢,
Przyp¬aski,
Przyp¬askonosy. pupnosie.
Przyp¬aszczony, sùplekis, suple-

kintas.
Przyp¬aszczenie1680, sùplekini-

mas.
Przyp¬aszczy¢, suplekintas1681.
Przyp¬ata¢, przypleµ¢, pripinti1682,
Przyplåta¢, pripajnioti.

Przyplawia¢, przyp¬awi¢, atp¬u-
durti, atp¬udurinti.

Przyple¢, ob. przypiela¢
przyplecza¢, przypleczy¢, supe-

ti√ti.
Przyplenia¢, przypleni¢, pagau-

siti, paskalsinti, padauginti.
Przypleµ¢, ob. przypta¢1683.
Przyplesnie¢1684, pripelieti, pri-

mousoti. ⁄⁄
[II 692] Przyp¬odek, priwajsius.
Przyp¬odkowy, priwajsinis.
Przyp¬odzenie, przyp¬odzi¢, ob.

przyp¬adzanie, przyp¬adza¢.
Przyp¬owiec, pab¬ajwti.
Przyp¬ynå¢, przyp¬ywa¢, atp¬au-

kti
Przypochlebia¢, przypochlebi¢.
Przypodoba¢, przypadobywa¢,
Przypadoba¢1685 si´,
Przypodobanie, si´,
Przypodobi¢1686, ob. przypodo-

ba¢.
Przypodobienie, przypodobiens-

two,
Przypodobnia¢, przypodobni¢,

ob. przypodoba¢.
Przypodobny,
Przypodobywa¢, ob. przypodo-

ba¢.
Przypodobywanie,
Przypoludni, papietinis1687.
Przypo¬udnica1688, ob. po¬udnica.
Przypo¬udnie, papietis. ob. po-

po¬udnie,
Przypomina¢, atminti.
Przypominanie, przypomnienie.

atminimas.

Przypomnie¢, przypomnienie,
ob. przypomina¢, przypomi-
nanie.

Przyporzådza¢, przyporzådzi¢.
Przyposa∏ny,
Przypowiada¢,
Przypowiastka, ob. przypowieµ¢.
Przypowiedny,
Przypowieµ¢. pasaka, ⁄⁄
[II 693] Przypowiestnie, patar¬o-

taj.
Przypowiestny, patar¬otas.
Przypowieszcza¢, przypowiesz-

czy¢,
Przypozew,
PrzypóØni¢ si´, pawie¬√ti.
Przypózniej, pawie¬aj.
Przypozwa¢, przypozywa¢,
Przypozwanie,
PrzypoØyczy¢,
Przypracowa¢1689

Przyprasowa¢,
Przyprawa,
Przyprawia¢, przyprawi¢, pri-

tajsyti, pridurti.
Przyprawianie, przyprawienie,

patajsimas, pridurimas.
Przyprawnie,
Przypra∏y¢, prispirgyti,
Przyprószy¢, przypruszy¢, pri-

kratyti.
Przyprowadza¢, atwesti. przy-

prowadzi¢.
Przyprzådz, ob1690 przypr´ga¢,
Przyprzåg, sza¬√jis arklys.
Przyprzåµ¢, priwerpti.
PrzyprzåØka, ob. przyprzåg.
Przyprze¢, ob. przypiera¢.

Przyprze¢, paszusti, padegti.
Przyprz´ga¢, przyprzådz, prikin-

kyti.
Przypsnå¢
Przypstrzy¢, pamarginti.
Przybudrowa¢1691, papuderieti.
Przypusci¢, ob. przypuszcza¢.
Przypust, ⁄⁄
[II 694] Przypustne,
Przypustnica,
Przypuszcza¢, przypusci¢, pri-

lejsti.
Przypuszczalny, prilejdamas.
Przypuszczanie, przypuszczenie,

prilejdimas.
Przypuszczony, prilejstas.
Przypycha¢, przypchnå¢, pri-

stumti.
Przypuszniejszy1692, paputlotes-

nis.

1677  Prad. raßyti Przyw, bet ißtaisyta.
1678  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 30 — tai lanko numeris.
1679  Íi bei tolesn∂ vokabulos ir S. Ropel.

pateiktos ne pagal ab∂c∂l´.
1680  S. Ropel.  vokabula  Przyp¬aszczenie

yra prieß Przyp¬aszczony.
1681  Tais. iß suplekinti (?)
1682  Prad. raßyti prit(?), bet ißtaisyta.
1683  S. Ropel. Przyplata¢.
1684  Tais. iß Przyplesnia¢.
1685  S. Ropel. Przypodoba¢.
1686  Tais. iß Przypodoba¢.
1687  Tais. iß papietis.
1688  Prad. raßyti Przypod, bet ißtaisyta.
1689  Visas ßis straipsnis ^trp.
1690  Ètrp. ob.
1691  S. Ropel. Przypudrowa¢.
1692  S. Ropel. Przypyszniejszy.
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Przypyta¢ si´, przypytywa¢ si´,
prisik¬austi. ob. Dopytywa¢
si´, dobadywa¢ si´.

Przyråba¢, prikirsti, prirantyti.
Przyrabia¢, przyrobi¢, pridirbti,
Przyrachowa¢, prilyk√ti, priskaj-

tyti.
Przyradza¢ si´, przyrodzi¢ si´,

atsigimti. Przyrodzi¢ si´ czém
do ojca, do matki, atsigimti i
tiewå i motinå.

Przyramek, ob. naramienik.
Przyranszy, paankstybas, paåks-

tybas.
Przyrasta¢, przyrosnå¢, antau-

ginti1693, antaugti, sùaugti.
Przyrastanie, przyrosnienie, sù-

augimas, priaugimas.
Przyra∏i¢,
Przyrazisty,
Przyrdzewie¢, prirudieti.
Przyr´czny, ob. nar´czny, pod-

r´czny,
Przyrobek, uØdarbie, pe¬nas.
Przyrobi¢, ob. przyrabia¢.
Przyroczy¢,
Przyrod,
Przyroda, gamta, gymie. ⁄⁄
[II 695] Przyrodnoµ¢,
Przyrodny, ob.1694 przyrodzony,
Przyrodzenie, gamta.
Przyrodzenstwo,
Przyrodzi¢ si´, ob. przyradza¢

si´,
Przyrodzony,
Przyrok, ob. urok,
Przyros¬y, priaugis.

Przyrosnå¢, przyrosnienie, ob.
przyrasta¢, przyrastanie.

Przyrost, priauga.
Przyrostek,
Przyrowna¢, przyrownywa¢, pri-

lyginti.
Przyrownanie, przyrownywanie,

priliginimas.
Przyrumieni¢,
Przyrumienia¬y1695, przyrumie-

niony, ob. rumiany.
Przyrumienszy,
Przyrwa (morska) zatoka.
Przyrwa¢, przyrywa¢,
Przyrychlejszy,
Przyryka¢,
Przyrymowa¢,
Przyrynek, pagasis.
Przyrywa¢, przyrwa¢.
Przyryza¢, prizw´gti, atzw´gti.
Przyrzådza¢, przyrzådzi¢, parie-

dyti, suriedyti.
Przyrzådzanie1696, przyrzådzenie,

pariedymas.
Przyrzådzony, pariedytas.
Przyrze¢, ob. przyrzeka¢.
Przyrzecze, paupys.
Przyrzeczenie, paØadiejimas. ⁄⁄
[II 696] Przyrzecznik, Øadietojas.
Przyrzeczny, paupinis.
Przyrzeczony, paØadietas.
Przyrzeka¢, przyrze¢, Øadieti, pa-

Øadieti.
Przyrzekanie, przyrzeczenie, pa-

zadiejimas. zadiejimas.
Przyrzni´ty,
Przyrzuca¢, primesti, przyrzuci¢

primieczioti.

Przyrzucanie, przyrzucenie, pri-
metimas primiecziojimas.

Przyrzut, antdielis, pridielis.
Przyrzutny, prisimetås.
Przyrzyna¢, przyznå¢
Przysad, ob. przysada.
Przysåd,
Przysada,
Przysadka, stiebelis.
Przysadkowaty,
Przysådne,
Przysadnie,
Przysadnik, przysådnik,
Przysadny,
Przysadza¢, przysadzi¢.
Przysådza¢, przysådzi¢,
Przysådzanie, przysådzenie,
Przysådzanie1697, przysådze-

nie.1698

Przysadzi¢, przysådzi¢, ob. przy-
sadza¢, przysadza¢.

Przysådzony
Przysala¢, przysoli¢, prisudyti.
Przyschnåc, ob1699 przysycha¢,

pridziuti.
Przysch¬y, pridziuwis. ⁄⁄
[II 697] Przyscie, ob. przyjscie,
Przysciela¢, przys¬a¢, pridangs-

tyti, prid´gti.
Przyscienie, pasijnis1700, pasienis.
Przyscignå¢, panokti.
Przyse¬a¢, przys¬a¢, przysyla¢,

atsiusti, ansiutinti.
Przyse¬anie, przysy¬anie, przy-

s¬anie, atsiuntimas.
Przysia¢, ob. przysiewa¢.
Przysiada¢, przysiåµ¢, przysieµ¢,

prisiesti

Przysiadywa¢, przysiedzie¢,
Przysiådz, ob, przysi´ga¢.
Przysiåµ¢, ob. przysiada¢,
Przysiedzia¬y,
Przysiedzie¢, ob., przysiadywa¢,
Przysi´ga¢, przysiådz, przysi´g-

nå¢.
Przysi´gajåcy,
Przysi´ganie, przysi´Øenie,
Przysi´g¬y,
Przysi´go¬amca, ob. wiaro¬omny,
Przysi´go¬omstwo1701, ob. wiaro-

¬omstwo.
Przysiek, przysieka,
Przysieka¢, przysie¢, prikapoti.
Przysienie, primine.
Przysieµ¢, przysieµ¢, ob. przy-

siada¢.
Przysiew, przysiewek, pasiele.
Przysiewa¢, przysia¢,
Przysiewacz,
Przysiewek, ob. przysiew.
Przysi´Ønie,
Przysi´Øny, ⁄⁄
[II 698] Przysi´Øny,
Przysiod¬a¢,
Przysiolek, pasodis.
Przysionek, primine.

1693  Prad. raßyti antg, bet ißtaisyta.
1694  Ètrp. ob.
1695  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1696  Tais. iß Przyrzådzenie.
1697  Tais. iß Przysådzenie.
1698  Antrå k. paraßytas tas pats straip-

snis.
1699  Ètrp. ob.
1700  Tais. iß pasienis.
1701  Tais. iß Przysi´g¬omiac (?)
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Przyskakiwa¢, przyskoczy¢,
Przyskåpo, przyskåpiej, paszyk-

sztaj, paszykszczej1702, paszyk-
sztesnej.

Przyskåpy,. przyskåpszy, paszy-
ksztas, paszyksztesnis.

Przyskarbi¢, ob. skarbi¢, zaskar-
bi¢.

PrzyskarØa¢, przyskarØy¢, ob.
skarzy¢, oskarza¢.

Przysklepi¢,
Przyskoczy¢, ob. przyskakiwa¢,
Przyskok,
Przyskórka, ob. przykroµ¢, psi-

kus.
Przyskramia¢, przyskromi¢
Przyskroba¢
Przyskrzelowy,
Przyskrzynå¢, przyskrzypnå¢.
Przyskwarny,
Przyskwiera¢,
Przys¬abszy,
Przys¬a¢, ob. przysciela¢.
Przys¬adza¢, przys¬odzi¢, pasal-

dinti, ob. os¬adza¢.
Przys¬ania¢, przys¬oni¢
Przys¬anie, ob, przysy¬anie,
Przys¬any, atsiustas.
Przys¬odszy, pasaldesnis
Przys¬odzi¢, ob. przys¬adza¢,
Przys¬onic, ob. przys¬ania¢.
Przys¬onszy, pasuresnis.
Przys¬owek, ⁄⁄
[II 699] Przys¬owie, patarle.
Przys¬owiony, przys¬owny, pa-

tarlinis.
Przys¬owkowo, patarlotaj.
Przys¬owkowy,

Przys¬ownie, patarlotaj.
Przys¬owny, ob. przys¬owiony,
Przyslubi¢
Przys¬uchiwa¢ si´, przys¬uchy-

wa¢ si´, prisik¬ausyti.
Przys¬uga,
Przys¬ugiwa¢ si´, przys¬uØy¢ si´.
Przys¬usza¢, przyslucha¢, przy-

s¬usze¢
Przys¬uszny, ob. przwoity1703.
Przys¬uØny, ob. us¬uØny.
Przysmaczek, smagurelis, ob.

przysmak.
Przysmaczy¢, paskaninti, pasma-

gurinti.
Przysmak,
Przysmala¢, przysmoli¢,
Przysma∏a¢, przysma∏y¢.
PrzysmaØany,
Przysmiardnå¢,
Przysmiard¬y1704,
Przysmiechnå¢,
Przysmiertny,
Przysmier∏y¢,
Przysmiesznie,
Przysmrodzi¢,
Przysmutniejszy, paludiausis.
Przysni¢ si´, apsisapn√ti. ⁄⁄
[II 700] Przysniedzi¢ si´
Przysoli¢, ob, przysala¢, prisu-

dyti
Przyspa,
Przysparza¢, przysporzy¢, pa-

dauginti. pagausinti.
Przysparzanie, przysporzenie,

pagausinimas.
Przyspia¢, ob. przyspiewa¢.

Przyspiesza¢, przyspieszy¢, pa-
skùbinti, paskùbieti.

Przyspieszajåcy, paskubinùs.
Przyspieszanie, przyspieszenie,

paskubinimas, paskubiejimas.
Przyspieszony, paskubintas.
Przyspieszy¢, ob. przyspiesza¢,
Przyspieszenie1705, ob. przyspie-

szanie1706.
Przyspiewa¢, ob. przypia¢1707.
Przyspiewywa¢,
Przyspiewywanie,
Przyspoli¢
Przysposzy1708, pabotiresnis.
Przysporzenie, przysporzy¢, ob.

przysparzanie, przysparza¢.
Przysposabia¢, przysposobic, pa-

tiekti, arba patijkti. ob. przy-
rzådza¢, przygotowa¢. przy-
sposabia¢1709 si´ pasitijkti.

Przysposabianie, przysposobie-
nie, patijkimas, przysposobie-
nie si´, pasitijkimas.

Przysposobi¢, ob. przysposabia¢.
Przysposobiciel, patijkiejas.
Przysposobienie, ob. przysposa-

bianie.
Przysposobienie¢, karszincziùs. ⁄⁄
[II 701] Przysposobiony,
Przysro∏szy, pasmarkésnis.
Przysrubowa¢
Przyssa¢ si´, prisiØysti.
Przysta¢, ob.1710 przystawa¢,
Przystajåcy,
Przysta¬oµ¢, ob. przystojnoµ¢,

przyzwoitoµ¢,
Przysta¬y, ob. przystojny, przy-

zwoity,

Przystan, itaka, √stas.
Przystanåc, ob. przystawa¢.
Przystanie, ob. przystawanie.
Przyståpi¢, przyståpienie, ob.

przyst´powa¢, przyst´powa-
nie.

Przystarcza¢, przystarczy¢, ob.
dostarcza¢

Przystary, pasenas, przystarza¬y,
paseniejis.

Przystaw, antwejzas, pristowas.
Przystawa¢, przystanå¢, apsisto-

ti1711. Co krok przystawa¬, Øin-
ksni Ø´gis apsisto1712.

Przystawa¢, przysta¢, ob. przy-
bija¢.

Przystawanie, przystani´1713

Przystawanie, przystanie.
Przystawia¢, przystawi¢, prista-

tyti1714.
Przystawka, bludalis.
Przystawo, przystawstwo,
Przyst´pnie, priejtamaj.
Przyst´pnoµ¢, priejgumas.

1702  Prad. raßyti paszyksc, bet ißtaisyta.
1703  S. Ropel. Przyzwoity.
1704  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1705  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1706  Tais. iß przyspiesza¢.
1707  S. Ropel. Przyµpia¢.
1708  S. Ropel. Przysporszy.
1709  Tais. iß przyspasabia¢.
1710  Ètrp. ob.
1711  Û. apsistoti ^trp.
1712  Tais. iß apsistojo.
1713  S. Ropel. Przystani´cie.
1714  Tais. iß pristati.
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Przyst´pny, priejgùs.
Przyst´powa¢, przyståpi¢, priejti,

prisiartinti. ⁄⁄
[II 702] Przyst´powanie, przystå-

pienie, priejimas1715, prisiartini-
mas.

Przysterowa¢,
Przystojenstwo, ob. przystojnoµ¢.
Przystojnie, padorej.
Przystojnoµ¢, padorumas.
Przystojny, padorùs.
Przysto¬, a¬toriaus sta¬as.
Przystosowa¢,
Przystosowanie,
Przystraja¢, przystroi¢, papousz-

ti, pagaszyti.
Przystrajanie, przystrojenie, pa-

p√szimas, pagaszijimas.
Przystrychnå¢,
Przystrzega¢, przystrzedz, ob.

strzedz, przestrzega¢.
Przystrzela¢ si´,
Przystrzyga¢, przystrzydz, pri-

kirpti.
Przystudza¢, przystudzi¢, pawie-

sinti, pawiesti.
Przystudzenice,
Przystyga¢, przystygnå¢, atwie-

sti.
Przysu¢, ob.1716 przysypywa¢.
Przysucha, przysuszka, ¬aszine

dziowinti.
Przysuchy, pasausas, przysuØ-

szy, pasausesnis.
Przysunå¢, ob. przysuwa¢.
Przysunie, ob. przysuwanie,
Przysurowiej, pasmarkéj, pa-

gajlej.

Przysurowszy, pasmarkesnis, pa-
gajlesnis.

Przysusza¢, przysuszy¢, pa-
dziauti, padziowinti.

Przysuty, prid´gtas.
Przysuwa¢, przysunå¢, pristum-

ti. ⁄⁄
[II 703] Przysuwanie, przysuni´-

cie. pristumimas.
Przyswaja¢, przyswoi¢, pasa-

winti.
Przyswajanie, przyswojenie, pa-

sawinimas.
Przysw´dlina, swilisa.
Przysw´dzi¢1717, priswilinti.
Przyswiadcza¢1718, przyswiad-

czy¢, paludyti.
Przyswiadczanie, przyswiadcze-

nie, paludijimas.
Przyswieca¢, ob. swiecic, pazi-

binti.
Przyswiecanie, paØibinimas.
Przyswietniejszy, paØibesnis,
Przyswoi¢, przyswojenie, ob.

przyswaja¢, przyswajanie.
Przysycha¢, pridziuti1719,
Przysy¬a¢, ob. przyse¬a¢,
Przysypa¢, przysypywa¢, pripil-

ti, pripyloti.
Przysypanie, przysypywanie,

pripylimas, pripylojimas.
Przysipisko1720

Przysypka, anczpi¬as.
Przysypywa¢, przysypywanie,

ob. przysypa¢, przysypanie1721.
Przyszance,
Przyszancowa¢

Przyszarza¢, apwaØoti, apdie-
wieti.

Przyszarzany, apdiewietas, ap-
waØotas.

Przyszczep1722, ob przyszcze-
pek1723.

Przyszczepa1724,
Przyszczepia¢1725,, przyszczepi¢,
Przyszczepka,
Przyszczknå¢,
Przyszczuwa¢, pasiundyti.
Przyszczuwanie, pasiundymas. ⁄⁄
[II 704] Przyszew, ob. przyszwa.
Przyszkó¬ka
Przyszlachcenie,
Przyszlachci¢,
Przysz¬y1726.
Przysz¬onocny,
Przysz¬oroczny1727,
Przysz¬oµ¢, atente, atenczia.
Przysz¬owidny
Przysz¬owidz,
Przysz¬y, atentis, atejnantesis.
Przyszpeci¢, pabjaurinti.
Przyszpetniejszy, bjauresnis.
Przyszpili¢, prisegti.
Przyszrubowa¢1728, ob. przysru-

bowa¢.
Przysztukowa¢,
Przyszy¢, przyszywa¢, prisiuti,

prisiuwinieti.
Przyszycie, prisiuwimas.
Przyszyty, prisiutas.
Przytaczas1729, przytoczy¢, priris-

ti, priritinti, przytoczy¢ si´,
prisiristi.

Przytaczaczanie1730, przytoczenie,
priritimas.

Przytaja¢, przytai¢, pasliepti,
Przytarcie, ob. przycieranie,
Przytarga¢1731, ob. przytargnå¢.
Przytarty, apdilis1732, apdiewie-

tas.
Przyt´chnå¢, papliekti.
Przyt´pia¢, przyt´pi¢, ob. t´pie¢.

atszypti, atpukti1733.
‹Przyt´pia¬y› ⁄⁄
[II 705] Przyt´pia¬y, atszypis, at-

bukis.
Przyt´pi¢, przyt´pie¢, atszypinti,

atszypti, atbùkinti. atbùkti.
Przyt´pszy, pabukesnis.
Przyt´skniejszy,
Przytka¢, przytknå¢ ob. przyty-

ka¢,
Przyt¬acza¢, przyt¬oczy¢, prikriu-

szti.

1715  Prad. raßyti pre, bet ißtaisyta.
1716  Ètrp. ob.
1717  Ètrp. s.
1718  Tais. iß Przyswiadczy¢.
1719  Prad. raßyti prz, bet ißtaisyta.
1720  S. Ropel. Przysypisko.
1721  Û. galas taisytas.
1722  Ètrp. sz.
1723  Ètrp. sz.
1724  Tais. iß Przyszczepka.
1725  Ètrp. i.
1726  S. Ropel. Przyszli, nomin. pl. masc. de

Przysz¬y [...]
1727  Vidurinioji z ^trp.
1728  Prad. raßyti Przysznur, bet ißtaisyta.
1729  S. Ropel. Przytacza¢.
1730  S. Ropel. Przytaczanie.
1731  Prad. raßyti Przyg, bet ißtaisyta.
1732  Buvo paraßyta su t vietoj l, bet ho-

rizontalusis br∆kßnelis nubrauktas.
1733  Turb∆t nor∂ta paraßyti atbukti.
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Przyt¬uc, sukulti, nukulti, pri-
muszti, pridauØti.

Przyt¬umia¢, przyt¬umi¢, pritro-
szkinti

Przytoczenie, przytoczy¢, ob.
przytaczanie, przytacza¢.

Przytoczony,
Przytomnie,
Przytomnoµ¢,
Przytomny, ob. obecny,
Przytowarzyszy¢,
Przytråci¢, uØgauti.
Przytrapia¢, przytrapi¢1734,
Przytrafi¢ si´, atsitikti.
Przytrapiny1735, atsitikimas, nusi-

dawimas1736.
Przytrapfnie1737,
Przytrafny,
Przytrafunek,
Przytroskliwszy,
Przytrudniejszy,
Przytrudny1738,
Przytrudnoµ¢,
Przytrupia¬y,
Przytrzåsa¢, przytrzåµ¢. prikraty-

ti, prikriesti. ⁄⁄
[II 706] Przytrzåµ¢1739

Przytrzåsnå¢, taukszterieti, trink-
terieti1740.

Przytrzåsnå¢, ob. przytrzåsa¢,
Przytrze¢, ob. przyciera¢.
Przytrzyma¢, przytrzymywa¢,

priturieti.
Przytrzymanie, przytrzymywa-

nie, prituriejimas.
Przytula¢, przytuli¢, prig¬austi,

przytuli¢1741 si´ prisig¬austi.

Przytulanie, przytalenie1742, pri-
glaudimas.

Przytu¬ek,
Przytulenie, ob. przytulanie.
Przytulia,
Przytulic, ob. przytula¢.
Przytulisko,
Przytwardszy, pakijtesnis, pakie-

tesnis.
Przytwierdza¢, przytwierdzi¢,
Przytwierdzenie,
Przytwardziej1743, pakijtesnej. pa-

kietesnej.
Przytwor, ob. babiniec. kruchta.
Przyty¢, patukti, parijbieti,
Przytyczek, przytyczka, u∏gau-

lele
Przytyk, ùØgaule.
Przytyka¢, u∏gau¬oti.
Przytyskowa¢
Przyubogi, neturtis, przyubo∏-

szy, neturtingesnis, pawargie-
lis1744.

PrzyuboØa¬y, neturtingas, pawar-
gis.

PrzyuboØy¢1745, pawargti.
Przyubo∏szy, ob. przyubogi. ⁄⁄
[II 707]  Przyucza¢,  przyuczy¢,

prigudinti, ob. przyzwyczaja¢.
Przyuczanie, przyuczenie, prigu-

dinimas,
Przyumiera¢, palikti kam kou

mirdamas.
PrzyuØda¢, paØaboti.
Przywabia¢, przywabi¢, priwilo-

ti, priwilti.
Przywabianie1746, przywabienie,

priwilojimas, priwylimas. ob.
powab; pon´ta, przyn´ta.

Przywabiony, priwiltas, priwi-
lotas.

Przywåchromi¢ si´, przywåchro-
ni¢ si´, atsibajstyti, atsibaldyti.

Przywala¢, sliegti. Kamien co
przywala jego zw¬oki akm√,
kursaj slieg jo kau¬us.

Przywalenie, s¬√gawimas, ob. na-
wa¬.

Przywaliny, iras.
Przywa¬kowa¢, pakoczioti.
Przywalny, pawolinis1747.
Przywalony, nus¬√g√tas (amØiù)
Przywara, yda.
Przywar¬y, prisegtas.
Przywarty, pridarytas.
Przywarza¢1748, przywarzy¢, at-

wirinti.
Przywåtpiewa¢, ob. powåtpie-

wa¢.
Przywdzia¢, ob. przywdziewa¢,

apdaryti,
Przywdzi´cza¢, przywdzi´czy¢,

pagrazinti.
Przywdzi´k, ma¬onùs szwypte-

riejimas.
Przywdziewa¢, przywdzia¢. ap-

daryti.
Przyw´drowa¢, atguØ√ti, atké-

lauti.
Przywia¢, ob.1749 przywiewa¢
Przywianek, pawajnikas, dowe-

nas, kures wiras d√d sawo me-
terij1750 ryta meta po sluba1751. ⁄⁄

[II 708] Przywiåza¢, ob. przywiå-
zywa¢, pririszti, prikérgti, pri-
sijti, prijungti.

Przywiåzywanie, przywiåzanie,

pririszimas, prikergimas1752.
prisijtimas, prijungimas.

Przywidywa¢, przywidziec, jisi-
tiepti, jisitiemti.

Przywidzie¢ si´1753, sapn√ti.
Przywidza¢ si´, ob. przywidzie¢

si´.
Przywidzenie, sapnas, itiemis, ji-

sitiepimas.
Przywidziany,
Przywi´dnå¢,
Przywiedny,
Przywiedzenie,
Przywiedziony,

1734  S. Ropel. Przytrafia¢, a¬, a, v. tr. imp.
Przytrafi¢ [...]
1735  S. Ropel. Przytrafiny.
1736  Ètrp. sangr. dalelyt∂ -si-.
1737  S. Ropel. Przytrafnie.
1738  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Przytrudny çia pateiktas prie vokabulos
Przytrudniejszy.
1739  Û. galas taisytas.
1740  Ètrp. n.
1741  R. i taisyta.
1742  S. Ropel. Przytulenie.
1743  Íi vokabula ir S. Ropel. (Przytwar-

dziéj) pateikta ne pagal ab∂c∂l´.
1744  Û. pawargielis prir. Jo dalis -wargielis

^trp. tarp eiluçi¨.
1745  S. Ropel. PrzyuboØe¢.
1746  Prad. raßyti Przywabie, bet ißtaisyta.
1747  Tais. iß pawolis.
1748  Tais. iß Przywarzy¢.
1749  Ètrp. ob.
1750  Galb∆t nor∂ta paraßyti moterij.
1751  Tais. iß slubie.
1752  R. k taisyta.
1753  Tokios  vokabulos  S. Ropel.  n∂ra,

Przywidzie¢ si´ çia pateiktas prie vokabu-
los Przywidza¢ si´.
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Przywienczy¢,
Przywieµ¢, ob. przywodzi¢
Przywiera¢1754, przywrze¢, prida-

ryti, pridarinieti.
Przywiesza¢, przywiesi¢, prika-

binti.
Przywiewa¢, przywia¢, pripusty-

ti, pripusti.
Przywi´∏, ob. uwi´Ø.
Przywie∏¢, ob przywozi¢.
Przywiezienie, ob. przywoØenie,
Przywieziony, atweØtas, parweØ-

tas.
Przywi´znå¢, prisijti.
Przywi´zywa¢. ob. przywiåzy-

wa¢.
Przywija¢, przywinå¢, apwyturti,

ob. obwija¢, zawija¢.
Przywilej, liecyba1755.
Przywinå¢, ob. przywija¢.
Przywiniejszy, pakaltesnis.
Przywionå¢, ob. przywiewa¢,
Przywita¢, ob. wita¢. paswejkin-

ti. ⁄⁄
[II 709] Przywitanie, paswejkini-

mas.
Przyw¬aszcza¢, przyw¬aszczy¢,

pasawinti.
Przyw¬aszczanie, przyw¬aszcze-

nie, pasawinimas.
Przyw¬aszczy¢, ob. przyw¬asz-

cza¢.
Przyw¬aszczyciel, pasawintojas.
Przyw¬aszczycielka, pasawintoja.
Przywle¢, priwilkti,
Przywleczenie, priwilkimas.
Przywleka¢, przywlec, apdaryti.
Przywod, rykawimas.

Przywodca, przywojca, przywó-
dzca, rykys1756.

Przywodzenie, rykawimas.
Przywodzi¢, rykauti.
Przywodztwo, ob. dowodztwo,
Przywo¬a¢, przywo¬ywa¢, pawa-

dinti, paszaukti.
Przywo¬anie, pawadinimas, pa-

szaukimas.
Przywoz,
PrzywoØenie, przywiezienie,
Przywozi¢, przywieØ¢, atweØti,

atwaØioti.
Przywozny, przywoØowy, at-

weØtas.
Przywraca¢, przywróci¢, pagrå-

Øinti.
Przywracanie, przywrócenie, pa-

gråØinimas.
Przywróci¢, ob. przywraca¢
Przywróciciel, pagråzintojas.
Przywrót, przywrotnik,
Przywrotny, pagryØtùs1757.
Przywrza¬y, prikepis, priswilis.
Przywrze¢, przywiera¢,
Przywyka¢, pajunkti, pagusti,

przywiknå¢, paprasti. ⁄⁄
[II 710] Przywykanie, przywyk-

nie1758, pajunkimas, pagudi-
mas, papratimas1759.

Przywyk¬oµ¢, pajunkumas, pa-
pratuma

Przywyk¬y, pajunkis, pagudis.
papratis

Przywyknå¢, przywiknienie, ob.
przywyka¢, przywykanie.

PrzywyØ, ob. przywy∏ej.
PrzywuØszy1760, paauksztesnis.

Przywziå¢, priimti.
PrzyØå¢, ob. przyØyna¢.
Przyjåkliwszy1761, pamiknojis.
PrzyØa¬owa¢,
PrzyØarliwszy1762,
Przyzazdrosciwszy, paskaugés-

nis
Przyzba, ob. przyspa
Przybiera¢1763, pa¬asyti, parinkti,
Przyzbroi¢1764, apgink¬√ti.
PrzyØega¢, uØdégti, pakurti, par-

kursti.
PrzyØelowa¢,
Przyzemdle¢1765, przyzemglic1766,

pasilpninti, paalpinti1767.
PrzyØebra¢1768,
Przyzieleni¢, pa∏al√ti.
Przyzielenszy, paØalesnis.
Przyziemny,
Przyziera¢, przy∏rze¢1769, przyj-

rze¢, priwejzieti,
Przyziewa¢, Øiowauti k¬ausyda-

mos.
Przyzimniejszy, paszaltesnis.
Przyz¬ozyc, paauksyti.
Przyzna¢, przyznanie, ob. przy-

znawa¢, przyznawanie.
Przyznawa¢, przyzna¢,
Przyznawanie, przyznanie. ⁄⁄
[II 711] Przyznany1770,
Przy∏ó¬knå¢, pagelsti.
PrzyØonåc, ob. przyp´dzi¢.
PrzyØrze¢, ob. przyziera¢.
Przyzu¢, przyzuwa¢, apauti.
Przyzwa¢, ob. przyzywa¢.
Przyzwala¢, przyzwoli¢,
Przyzwalanie, przyzwolenie.
Przyzwanie, ob. przyzywanie.

Przyzwany, pawadintas, pa-
szauktas.

‹Przyzwala¢, przyzwoli¢,›
‹Przyzwalanie, przyzwolenie.›
Przyzwisko,
Przyzwoicie,
Przyzwoitoµ¢,
Przyzwoity1771,
Przyzwolenie, pzyzwoli¢, ob.

przyzwalanie, przyzwala¢.
Przyzwyczaja¢, przyzwyczai¢.
Przyzwyczai¢ si´1772,
Przyzwyczajanie, przyzwyczaje-

nie, ob. nawykanie, nawyknie-
nie,

1754  S.  Ropel.  vokabula  Przywiera¢  yra
prieß Przywieµ¢.
1755  Prad. raßyti lieci, bet ißtaisyta.
1756  Tais. iß rykis.
1757  Prad. raßyti pagri, bet ißtaisyta.
1758  S. Ropel. Przywyknienie.
1759  Û. papratimas prir. Jo dalis -pratimas

^trp. tarp eiluçi¨.
1760  S. Ropel. PrzywyØszy.
1761  S. Ropel. Przyzajåkliwszy.
1762  Prad. raßyti PrzyØal, bet ißtaisyta.
1763  S. Ropel. Przyzbiera¢.
1764  Antroji z ^trp.
1765  Tais. iß Przymdli¢.
1766  Turb∆t prad. raßyti przyzeml, po to

tais. ^ pzyzemd, bet v∂l ißtaisyta.
1767  Prad. raßyti paalpit, bet ißtaisyta.
1768  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1769  Ètrp. ∏.
1770  S. Ropel. Przynany (sic!), tad ßi voka-

bula ir S. Ropel. pateikta ne pagal ab∂-
c∂l´.
1771  Ètrp. i.
1772  Tokios vokabulos S. Ropel. n∂ra, Ω.

Przyzwyczai¢ si´ çia pateiktas prie voka-
bulos Przyzwyczaja¢.
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Przyzywa¢, przyzwa¢, pawa-
dinti.

Przyzywanie, przyzwanie, pawa-
dinimas.

Psalm,
Psalmista,
Psalmodziej, ob. psalmista.
Psalmowa¢,
Psalmowanie,
Psalmowy, ⁄⁄
[II 712] Psalterya,
Psalteryon,
Psalterysta,
Psalterz, ob. zo¬tarz,
Psalterzyk,
Psi, szuninis,
Psiak, szunytis,
Psianka,
Psiarnia, szuniniczia,
Psiarz, szuninykas, szunû puj-

szis.
Psiarski1773, szunininkinis.
Psi¢ si´, iszpajkti.
Psica, ob. suka
Psie¢, zepsie¢, papajkti
Psik,
Psikus.
Psina, psinka
Psinie¢,
Psinka, ob1774 psina,
Psinki,
Psiog¬owy, szungalwinis
Psiog¬owiec1775, szungalwys.
Psisko, szunalis.
Psiuk, szunelis.
Psiwy, szunies budo, apmaudin-

gas, begiedis,
Psnå¢ si´,

Psoci¢,
Psota, ob. zepsucie,
Psotliwie, ⁄⁄
[II 713] Psotliwoµ¢,
Psotliwy,
Psotniia1776, psotniczka.
Psotnik, ob. rozpustnik., spros-

nik,
Psotny, psotliwy,
Psowa¢, ob. psu¢.
Psowanie, ob. psucie.
Pstråg,
Pstrawy, margas, rajnas, rij-

wietas, szlak√tas, kérszas
Pstro, kerszaj, kersza kumele.
Pstrobarwny, margajbarwingas.
Pstrocenkowaty, margaj rijwie-

tas.
Pstroina1777, pstrocizna, margu-

mas1778, marginis.
Pstroglowiec, marggalwis.
Pstrog¬owy, marggalwinis.
Pstrokacizna1779, marginis.
Pstrokato, kérszaj.
Pstrokaty1780, kérszas.
Pstroogony, kérsz√degis.
Pstroskrzyde¬, margsparnis.
Pstroskrzyd¬y, margspaninis1781.
Pstrosz, ob. srokacz,
Pstroz¬ocisty, auksmargis.
Pstrucha, pstruczka, sziemargé

karwe arba waka ir ôØka.
Pstry, margas, kerszas.
Pstrzenie, upstrzenie, margini-

mas. ⁄⁄
[II 714]  Pstrzy¢,  upstrzy¢,  mar-

ginti, kérszinti.
Pstryka¢1782, pstryknå¢,

Psubrat, szunbrolis.
Psu¢, psowa¢1783, gadinti, psu¢

si´, gésti.
Psucie, gadinimas.
Psujåcy, gadinùs.
Psyka¢, psyknå¢, sznypszti, szny-

pszterieti. ob. ksyka¢.
Pszczelarz, bitinykas.
Pszczeli, ob. pszczelny,
Pszczelnik1784, ob. pasieka
Pszczelny, bitinis.
Pszczo¬a, bite, bitie.
Pszczó¬ka, bitele.
Pszczo¬ojad1785,
Pszenica, zimowa1786, puraj, psze-

niczka, purelej, pszenica let-
nia, kwieczej, kwietej, kwie-
czelej, kwietelej.

Pszeniczny, purinis, kwietinis,
kwieczinis.

Pszeniczysko, puriena, kwijtijna.
Pszennik,
Pszenny, ob. pszeniczny.
Pszonak,
Pszono,
Ptak, pauksztis.
Ptasi, ob. ptaszy,
Ptastwo, pauksztej, paukscej.
Ptaszarnia, pauksztiniczia
Ptasz´, putytis.
Ptasze¢, ⁄⁄
[II 715]1787 Ptasz´cy,
Ptaszek, pauksztelis.
Ptasznica, pauksztiene.
Ptasznictwo, pauksztiniejimas.
Ptaszniczka, ob. ptasznica.
Ptaszniczy, pauksztinikinis.
Ptaszniczy, pauksztinykas.

Ptasznik, pauksztinykas.
Ptasznikowy, pauksztinykinis.
Ptaszowieszczba
Ptaszy, ptasi, pauksztinis.
Ptaszina1788, pauksztatis.
Ptaszynie¢, pauksztinyczia.
Ptaszysko, pauksztunas, ¬akunas.
Pteniec, pauksztytis.
Ptyzana, ob. tyzana
Publicysta, pl. publicisci,
Publicznie, akywajzdej.
Publicznoµ¢. akywajzdumas1789.
Publiczny, akywajzdùs.
Publika, akywajzda.
Publikacya, skebimas1790, ob. ob-

wieszczenie, og¬oszenie.

1773  S. Ropel. vokabula Psiarski yra prieß
Psiarz.
1774  Ètrp. ob.
1775  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1776  S. Ropel. Psotnica.
1777  S. Ropel. Pstrocina.
1778  Prad. raßyti margi, bet ißtaisyta.
1779  Prad. raßyti Pr, bet ißtaisyta.
1780  Prad. raßyti Prs, bet ißtaisyta.
1781  Turb∆t  nor∂ta  paraßyti  margspar-

ninis.
1782  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1783  Prad. raßyti s, bet ißtaisyta.
1784  Prad. raßyti Pszczer, bet ißtaisyta.
1785  Ètrp. ¬o.
1786  Û. zimowa ^trp.
1787  Íio psl. deßiniame virßutiniame kam-

pe yra S. Dauk. pießtuku paΩym∂tas skai-
çius 31 — tai lanko numeris.
1788  Prad. raßyti Pauk, bet ißtaisyta. S. Ro-

pel. P¬aszyna (sic!)
1789  Tais. iß akywajzdamas.
1790  Turb∆t nor∂ta paraßyti skelbimas.
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Publikanin,
Publikanski,
Publikowa¢, skélbti, skélbinti.
Publikowanie, skélbimas, skélbi-

nimas.
Publikum,
Puc, pucek, skr√stas, skr√stelis. ⁄⁄
[II 716] Puca¬owato, puca¬owaty,

ob, puco¬owato, poco¬owaty.
Puch, p√kas.
Pucha¢, puchnå¢
Puchacz,
Puchanie,
Puchlina, putminis
Puchlni¢1791, puchnie¢1792, puchl-

no, puchlnoµ¢, puchlny, ob.
pulchni¢, pulchniec, pulchno,
pulchnoµ¢, pulchny,

Puchnå¢, pùsti.
Puchnå¢, ob. pucha¢.
Puchni´cie, puchnienie, putimas,

ob.1793

Puchowy, p√kinej pata¬aj.
Pucka,
Puco¬owato,
Puco¬owaty,
Pud, pundùs.
Pudel,
Pude¬ko, pudeleczko,
Puder,
Pudermantel,
Pudlica,
Pud¬o,
Pud¬owa¢,
Pudowy, pundinis.
Pudrowa¢, upodrowa¢,
Pudrowanie, upudrowanie1794,
Pudrowany, upudrowany,

Pugilares, puilares, pulares ‹,›
Pugina¬, puina¬,
Puha, wotagas1795, botagas.
Puha¢, kuwykscioti. ⁄⁄
[II 717] Puchacz1796, pelieda.
Puhanie, kuwyksciojimas Pelie-

dos.
Puhar, kauszas1797.
Puilares, ob. pugilares.
Puina¬, pugina¬,
Puk,
Puka¢,
Pukanie,
Pukawka,
Pukiel,
Puklasty,
Puklat,
Puchlerz1798,, ob. tarcza, pow´Øa,

paiØ
Puklerzany,
Puklerznik,
Puknå¢,
Pu¬ap, pó¬ap, ob. powa¬a, strop.
Pu¬apa, pu¬apka1799,
Pu¬apowy
Pularda.
Pulchni¢,
Pulchnie¢,
Pulchniutki, pulchny,
Pulchnoµ¢,
Pulchny,
Pu¬k, pùlkas
Pu¬kowniczy, pù¬kaunikinis.
Pu¬kownik, pù¬kaunykas.
Pu¬kownikowa¢, pù¬kaunikauti. ⁄⁄
[II 718]  Pu¬kownikowstwo,  pù-

kaunikyste1800.
Pu¬kownikowy,

Pu¬kownis.
Pu¬kowy,
Pulpet,
Pulpit,
Pulpitowy,
Puls,
Pulsowy,
Pulwersak1801, parako majszelis.
Pulweryzacya,
Pulweryzowa¢,
Punkcik,
Punkiel,
Punkt,
Punktacya, punktuacya,
Punktowanie,
Punktowa¢1802,
Punktowany1803

Punktuacya, ob. punktacya,
Punktualnie,
Punktualnoµ¢,
Punktualny,
Punktura,
Pupka, pupeczka, liele, lielele.
Pur, puras.
Purchatka, purchawka,
Purchatoµ¢,
Purchaty, ⁄⁄
[II 719] Purchawka, ob. purcha-

tka.
Purgacya,
Purgowa¢,
Purpura,
Purpurat, Rzymski,
Purpurowa¢,
Pupurowo1804,
Purpurowy,
Purpuryna,
Purpurzany, ob. purpurowy

Purpurzy¢ ob. purpurowa¢,
Pusci¢, ob. puszcza¢.
Puscizna,
Puslisko,
Pustak,
Pustelnia,
Pustelnica, pustelniczka,
Pustelnictwo,
Pustelniczo,
Pustelniczy,
Pustelnik,
Pustka,
Pustkowie,
Pusto,
Pustog¬ow,
Pustog¬owy,
Pusto¬ka, pustu¬ka.
Pustomyslny,
Pustopas,
Pustopasz,
Pustorosl ⁄⁄
[II 720] Pustoµ¢, tusztumas.
Pustosz

1791  Tais. iß Pulchni¢.
1792  Prad. raßyti pul, bet ißtaisyta.
1793  Straipsnis nepabaigtas.
1794  Tais. iß upodrowanie.
1795  Tais. iß bogagas (?)
1796  S. Ropel. Puhacz.
1797  Pirmoji s tais.
1798  S. Ropel. Puklerz.
1799  R. u taisyta.
1800  Turb∆t  nor∂ta  paraßyti  pù¬kauni-

kyste.
1801  Ètrp. l.
1802  S. Ropel. vokabula (Punktowac) yra

prieß Punktowanie.
1803  R. u taisyta.
1804  S. Ropel. Purpurowo.
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Pustoszy¢1805,
Pustoszenie,
Pustoszy¢,
Pustoszyciel,
Pustoszycielka
Pustota,
Pustowa¢,
Pustowszczyzna,
Pustu¬ka, ob. pusto¬ka.
Pusty,
Pustynia,
Pustynny,
Puszcz, puszczyk,
Puszcza, giria.
Pustynia1806,
Puszcza¢, pusci¢,
Puszczad¬o,
Puszczanie, puszczenie,
Puszczony,
Puszczyk,
Puszenie
Puszka,
Puszkarnia,
Puszkarski1807,
Puszkarski1808,
Puszkarstwo,
Puszkarz,
Puszkowy,
Puszy¢,
Puszysty, ⁄⁄
[II 721] Puta¢,
Putanie,
Putny,
Puzan,
Puzanista,
Puzdro,
Puzdrowy,
Puzyna,

Pycha,
Pychale¢,
Pychawiec,
Py¬,
Py¬ek,
Pyleniec,
Py¬kowy,
Pype¢,
Pypciowaty1809,
Pypie¢,
Pyrz, ob. perz.
Pyrzy¢, ob. perzy¢.
Pysk,
Pyskaty,
Pyskla¢,
Pysklanie,
Pysza¬ek, ob. pychalec,
Pyszalka,
Pyszczek
Pyszek,
Pyszka,
Pyszni¢,
Pysznie,
Pysznie¢,
Pysznis, ⁄⁄
[II 722]1810 Pyszno,
Pysznodumny,
Pysznomownie1811,
Pysznomownoµ¢,
Pysznomowny,
Pysznoµ¢,
Pytacz, k¬ausiejas
Pytajåcy, k¬ausås.
Pytanie, k¬ausimas.
Pytany, k¬austas.
Pytel,
Pytelnik,
Pytka, ØiuØis.

Pytlik,
Pytlowa¢,
Pytlowanie
Pytlowany.
Pytlowy
Pyza,
Pyzaty. ⁄⁄ 1812

1805  S. Ropel. Pustosze¢.
1806  Tokios  vokabulos  S. Ropel.  ßioje

vietoje n∂ra, o Ω. Pustynia çia pateiktas
prie vokabulos Puszcza.
1807  Tais. iß Purzkarski.
1808  Antrå k. paraßyta ta pati vokabula.
1809  Íi vokabula ir S. Ropel. pateikta ne

pagal ab∂c∂l´.
1810  Íio  psl.  apaçioje  yra apvalus ant-

spaud∂lis VILNIAUS LITERATÔROS MU-
ZIEJUS.
1811  Tais. iß Pysznomowny.
1812   Antrojo tomo virßeliui ^rißti ßiek tiek

matyti naudotas vokißkas laikraßtis go-
tißkomis raid∂mis.



SZYMON DOWKONT (SIMONAS DAUKANTAS). 

WIELKI SLOWNIK POLSKO-LITEWSKI. T. 2 (N-P) 

Stre-szczenie 

Niniejsza publikacja jest kontynuacją obszernego, krytycznego wydania pism 
S. Dowkonta, kt6rych edycją rozpoczęto w 1993 r., i obejmuje tom drugi (litery N-P) 
Wielkiego slownika polsko-litewskiego. 

SIMONAS DAUKANTAS. 

THE GREAT POLISH-LITHUANIAN DICTIONARY. VOL. 2 (N-P) 

Summary 

This is the second volume (letters N-P) of the Polish-Lithuanian manuscript dictio
nary by Simonas Daukantas (1793-1864), the famous Lithuanian historian and linguist 
of the first half of the 19th century. The dictionary was written between 1850 and 1856 
in Varniai, Samogitia. 

The first volume of the dictionary was published in 1993 (the letters A-M). The 
third volume (R-Z) is also to be published. The fourth volume will include a separately 
prepared register of Lithuanian words encompassed in the dictionary. 

It is possible that S. Daukantas' Polish-Lithuanian Dictionary was intended to be the 
main lexicographic work of the Samogitian Academy which may have been established 
at that time. However, the dictionary was not completed; many of Polish entries have 
no Lithuanian equivalents. As J. Kruopas clairns, the Polish register consists of 56,567 
lexical units while that of Lithuanian contains only 37,677. The dictionary manuscript 
had no title, so it has traditionally been called "The Great Polish-Lithuanian Dictionary" 
(S. Daukantas also wrote another, smaller, Polish-Lithuanian dictionary). Although the 
author d id not point out the sources of Polish words in his dictionary, a comparative 
analysis of texts demonstrates that apparently S. Daukantas took the Polish register 
from the Polish-French Dictionary by Stanislaw Ropelewski (Slownik polsko-francuzki. 
Berlin: B. Behr. [1847, the 2nd edition.) Vol. 1-3). True, S. Daukantas shortened it 
(S. Ropelewski's dictionary contains about 65,000 entries). 

This publication is an exact copy of the manuscript original. S. Daukantas was writ
ing his dictionary hastily and that is why its text contains many inaccuracies and non 
sequiturs. All the author's mistakes have been retained in the present publication, some 
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of them have been explained in the comm~ntaries. Probably many of them would have 
been corrected by S. Daukantas himself, if he had prepared the dictionary for publica
tion. 

S. Daukantas came from Northern Samogitia and that is the reason for many words 
and forms of the Samogitian dialect being present in his dictionary. It also contains 
quite a number of forms of another, Aukštaičiai dialect, because _s. Daukantas' pract~ce 
was to combine both Samogitian and Aukštaičiai dialects. Bes1des, S. Daukantas m
cluded many archaisms (i. e. words no longer being used in the 19th centur:r} in his 
dictionary; it is possible to find approximately one hundred of them. In add1hon, the 
author created an impressive number of neologisms-over 3,000. It has been proven 
that S. Daukantas collected many words of Konstantinas Sirvydas' dictionary (1713), of 
Mikalojus Daukša's writings, of the dictionaries of Lithuania Minor. The G~eat Polish
Lithuanian Dictionary of S. Daukantas contains a great many words not mcluded m 

other lexicographic works in Lithuania, even in the most exhaustive ones. 
This book continues the critical edition of the complete works of S. Daukantas, pro

viding full-length commentaries. 

PIRMOJO TOMO ERRATA 

p. 18, 11 e. iš V. 

p. 31, 14 e. iš v. 
p. 57, 5 e. iš v. 
p. 186, 11 stulpelis, 4 e. iš a. 

Išspausdinta 

'šalta' 
gi min o 
straipnis 
Falsziura 

Iš viso nereikalingos išnašos su komentarais: 
p. 115 išn. 102: Galbūt norėta parašyti temsta (?) 
p. 249 išn. 87: Galbūt norėta parašyti wienrąkis (?) 
p. 285 išn. 263: Turbūt norėta parašyti wilnone. 
p. 335 išn. 101: Galbūt norėta parašyti alginis (?) 

60 S. Ropei. Hierarchalny. 
61 S. Ropei. Hierarchalnie. 
62 S. Ropei. Hipotecznie. 
63 S. Ropei. Hipoteczny. 
64 Tais. iš Hipoteka. 

Trūksta 10 išnašų (p. 237): 

65 Ši vokabula ir S. Ropei. pateikta ne pagal abėcėlę. 

Turi būti 

'šalta' 
gimimo 
straipsnis 
Falsziura 

66 Šio psl. dešiniame viršutiniame kampe yra S. Dauk. pieštuku pažymėtas skaičius 
17 - tai lanko numeris. 
67 Tais. iš Hojnorosla. 
68 Įtrp. ma. 
69 Ne visai aiškus taisymas. Taisyta iš gausus. 

439 



Da409 
Simono Daukanto raštai l 

Liet. k. inst.; [Pratarmė, p. 6---7, 
G. Subačiaus]. -:--- V.: Mokslo ir 
enciklopedijų l=kla, 1993-

T. 2: Didysis lenkų-lietuvių kalbų 
žodynas: n-p l Parengė G. Subačius. -
1995. - 439 p.: faks. - Santr. len_k., angl. 
- ISBN 5-420-01219-0. 

Šiuo tomu tęsiamas išsamių Daukanto raštų 
leidimas. Knyga apima antrąjį Simono Daukanto 
lenkų-lietuvių kalbų žodyno tomą. Jis publikuojamas 
autentiškas. 

UDK 801.3=84=882 

Lietuvių kalbos institutas 

Simono 
DAUKANTO 
raštai 

Didysis lenkų
lietuvių kalbų 
žodynas t. 2. n-p 

Parengė Giedrius Subačius 
Redaktorė Irena Stankevičienė 
Dailininkas Alfonsas Žvilius 
Techninė redaktorė Elvyra Volkienė 

Macintosh kompiuteriais rinko ir make
tavo Giedrius Subačius. SI Nr. 256. Pasira
šyta spausdinti 1995.04.28. 28,16 apsk. 
leid. L Tiražas 1500 egz. Užsakymas 127. 
Mokslo ir enciklopedijų leidykla, žvaigž
džių 23, 2050 Vilnius. Spausdino Leidy
bos centro poligrafinių paslaugų įmonė 
Strazdelio l, 2600 Vilnius. 



/~-;)tccba.1 o-/./ųy0vbafet. . . . . . 

/lqc;.,,)~1 jvo~7" 1 /tA-f:'rŲ, / rJr4S[) 
/1/Y'lt-;)hcvvn ry1 fųaAJ(,~ , · 

l~ e,,a_ l -tV ~m a. s , 

1~,;:J~~~I oJ. ~jdd~tL, ., \. 
jJ~) i,/u;-; o, ,Uu)rzĄ.Aj 1 J-vYlA J..~/ ~://1;_,,, .' , 

f~JĮ/Ja,J~, j<PY~;"k. 
fln;:J {/"µĄ-ri,IJ-;;., oi. -~~~0-1':.. 
f'ln';J~s 'Ylj l r'1/>~7a/fl/.i 

f1rr-ed k1wbMJ ().Ą.-0, fu;u,-t~~. nu,~dll. -~ 

f'WXJt>A-µ, fvM~'. -~ 
!' ""~ J;) ~ r J k. ,', pn.;.d /]Ą,<_t"rfi';Ja,,,, .l J_,; )1-.a.-->1711 } ~ 
ĮJ/J'Į_;)ĮH~e, ~~~'.o-4~2'~ . ..@] 

Cl'.liN 

/fln.t-d~cų~fų~ ~~°f'u.A. ·~g 
J ""d .......... 

f7-r-µJ;J ~~l r':J L.~ (>Ąlt a -w-d j ·',_ ' o j 
f'~~.„"1,p~~- N 

9 

f1r~ d~-FML. i p 
f1~1 wvr~ ~~l, ~ 

IA / 

Simono Daukanto r~ 

idy5 
len1 

lietuvių kalb 
žodynas 


	Viršelis
	Antraštė
	Turinys
	Pratarmė
	Komentaruose varotjami sutrumpinimai
	Į DLL tekstą įterpti ženklai
	N
	O
	P
	Streszczenie
	Summary
	I tomo errata
	Metrika



